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ÖNSÖZ (1)

İnceleme olana ğım bana sağlayan değerli krim.inoloji uz-
man Mustafa Tören Yücel'in" Türk Ceza Siyaseti ve Krimino-

loji" başliklı yap ıtı, oldukça düşündüren bir bilim yap ıtıdır.
Önsözde özellikle işaret olunan "ünuınist" düşünceye yer ve-
rilmiş olmas ı yazarın gerçek niteliğini ortaya koymakta, çalış-
maları, yaptığı, sebep olduğu uygulamalar ı dikkat çekicidir.

"Suç Bilin ıi"ne ilişkin bölümün sonunda "Bu ortamlar ve

araş t ı rmalar doğrultusunda siyaset uğraşları verüdiğinde krimi-

noloji Türk toplumuna katk ıda bulunabilecektir", kanısı elbette
doğrudur. "Toplumsal Düzen" üzerinde ısrarla duran yazar
Köy-Kent ikilemi üzerinde durmakta, isabetli görü şlr ortaya
atmaktadrn

Suç biliminde mağdur şimdiye kadar görülmemi ş bir
açıklıkla ele almmıştır. Bu aç ıdan yüzeysel çalişmalar yürüten
Genel Ceza Hukukunun kusurlan ortaya ç ıkmaktad ır.

Çok kez üzerinde durulmakla beraber "organize suçlar" in

kriminoloji açısmdan derinliğine incelenmesi yazara büyük
bir takdir sağlayacaktır.

"Çevre Kanunu" nun gerçeği tam anlamı ile açıklanmak-
ta d ir

Ceza Adaleti çeşitli yönlerden incelenir, fakat adaletin kri-
minoloji açısından tenkidi çok dü şündurucüdür. Kabul edilen

Bu yapıtın birinci bas ı s ı için yazılan "Önsöz" dür.
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kavramlarla uyar ıcı sonuçlara varmak mümkündür. Kald ı ki
bu bölüm "Ceza Bilim?' bölümü ile tamamlanmaktad ır.

• Yazarın bütün yapıtlar ındaki bilimsel dürüstlükten, ger-
çekten emek ürünü olma niteli ğinden ötürü kendisini kutla-
rım.

Prof. Dr. Faruk EREM
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Öı'İSÖZ (2)

İnsan doğasına özgü normal/sosyal bir davrarnş olarak
beliren suç/ceza olgusuna yönelik siyasetin rasyonel oldu ğu
kadar ekonomik bir gösterim sergilemesi için bilimsel döngü
gerekleri-teori/ hipotez/ gözlem ve ampirik genelleme-yerine
getirilmelidir. Bu amaçla, toplumdaki suç ve cezanın tarihi ge-
lişimi ile mevcut durumun ne olduğu, artı ve eksileri, etkinlik
analizleri yapılarak sergilenmelidir. Bu noktadan sonra sapta-
nan amaç değerlere ulaşım için normatif ve enstrümental dü-
zenlemelerin neler olmas ı gerektiği uluslararas ı sözleşmeler
ve yargı içtihatlarma uyarl ık içinde saptanmalidır. Bu süreçte
normatif sistemimizde 2004 y ılı ve sonrasında ülkede tanık
olunan total bir değişime gitmek yerine bütçe olanaklar ının
elverdiği ölçüde kısmi değişimlere gidilmesi en pragmatik bir
yöntem olmaktadır. Normatif değişimin defi ıcto gerçekleşme-
sinin kültürel bir benimseme süreci ve süresi olduğu; genelde
organizasyon kültüründe de ğişimin gerekliliği göz önünde
bulundurulmalıdır. Aksi takdirde, kolektif bir yan ılsama ka-
çınılmaz olmaktad ır.

Suç ve ceza siyasetinde temel uygulaman ın ceza adaleti
sistemiyle somutla ştığı ve öğretide sisteme odaklanild ığı gö-
rülmekte ise de, sistem öncesi (suçlulu ğun önlenmesi) kadar
sistem ötesinin (koşullu salıverilen hükünılülerin korunma-
sının) de çok önemli olduğu yeterince algılanmamiştır. Her
şeyden önce, ceza adaleti sistemi için yap ılan harcamalar ge-
tirisinin mininıal ölçüde olduğu görülmektedir. Önlemenin

xY



ne derece ekonomik yarar boyutu oldu ğu toplam nüfustaki
çocuk ve genç nüfus oran ı (%33) ile eski hükümlülerin işle-
nen suçlardaki payıııın küçümsenmeyecek oranda olması göz
önüne alındığında belirmekte; bireysel/ toplumsal boyuttaki
önleme tedbiri için harcanan TL'nin, suçlu yak ınları ve suç
mağdurları için beliren kay ıplar ile tretman bedeli toplammm
çok altında olacağı bilinmektedir.

Suçların önlenmesi tek boyutlu bir uğraş olmak yerine
farkl ı sektörleri içeren kolektif bir yakla şım gerektirmektedir.
Örneğin aile içi şiddet bir taraftan kolluk ve adalet hizmetle-
rini, öte yandan sağlık ve sosyal hizmet kurumlar ının müda-
halesini gerektirmektedir.

Ayni derecede önemli olan di ğer bir parametre de, potan-
siyel suçluların yakalanma riskinin yüksek olmas ı bilincidir.
Ne var ki, suç işleme biçimilerine bakıldığında bu algılamanın
yeterince/hiç olmadığı görülmektedir. Delik kova teorisinin

belgelediği üzere, yakalanmas ı/ yakalandığında cezalandırıl-
mas ı/cezasını çekmesi kesinlik içermeyen ceza adaleti siste-
minin bu mesaj ı vermesi beklenemez. Genel önleme üzerine
yapılan araştırmalardan önemli bir ç ıkarımı, polis bask ınları
ve benzeri girişimlerin genelde s ınırlı bir süre için etkili oldu-
ğu ve bu etkinin zamanla buharla ştığıdır.

Sistemin zayıf yanlarından biri de genelde ceza davalar ı-
nın makul süre içinde kotar ılamamasıdır. Sistem dava yükü-
nün üstesinden ancak zaman zaman ç ıkarılan genel af yasa-
ları ile gelebilmektedir. İşte yargılamadaki iş yükü ç ıkmazına
kalıcı bir çözüm getirmek siyasetin temel odaklarından biri
olmalı; sisteme en son çare olarak başvurulmas ı ilkesi ba ğla-
mında çareler üretilmelidir.

Ceza siyaseti oluşturulmasmda, toplumsal savunu aç ısın-
dan tehlikeli/seri suçlular, psikopatlarm sistemde nas ıl trete
edileceği bir sorun olarak belirmektedir. Bu konuda sistemin
çeşitli evrelerinde ortak bir bilincin olu ş turulması da aynı de-
recede önemlidir.
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Diğer suçlular bak ımından, karanlık say ıyı oluşturan suç-
lularm tretmandan kaç ınmaları ve özgürce ya şama devam
etmeleri ve ço ğunun sosyal/siyasal konumlar ı veya banka-
lardaki yüklü hesaplar ı nedeniyle kavuşturmadan masun
tutulmaları' karşısında suçlu kişilik profih ile hükümlülerin
yeniden sosyalleştirilmesi için tretmana tabi tutulmalarm da
yerindeliği gözden geçirilmelidir.

OLe yandan, modern ceza siyasetinde ikili bir görevle
karşı karşıya kaldığmuz, suçlulukla mücadele ederken, suç-
lularm stigrnatize edilmesi ve gayri insanı tretmanla da aynı
zamanda mücadele edilmesi gerekti ği bilinmelidir.

Sorunlardan bazılarına işaret ettiğimiz suç ve ceza siya-
seti, kuşkusuz, dinamik bir görüntü sergilemeli, kriminoloji
kürsülerinde çözüme yönelik alternatif teoriler/ vizyonlar
geliş tirilerek popülist yaklaşımlardan kaçınma için olanaklar
seferber edilmelidir. Bu alanda trafik işaretleri gibi "belirgin-
lik" oluşmadığından arayışlar devam edecek; ve zaman za-
man yabanc ı ülkelerdeki "good practices"de benimseme gereği
göz ard ı edilmeyecektir. Bu ba ğlamda kesinlik gösteren bi-
niinolojik gerçek ise, benimseriecek siyasetin halk ın işbirliği
olmaks ızın de facto varlik kazanamayacağıdır.

Sorun, içinde ya şadığımız ve bedeli çok yüksek olan sos-
yo-legal gerçeği değişlirınektir. Bu değişimi gerçekleştirecek
araca siyaset denildiğinden Türk ceza hukukçusu ve krimino-
logu her şeyden önce siyasetçi olmak zorundadrn

1 J H. Langbein, "Money Talks, Clients Waik" Newsweek, 17 April 1995,
pp. 21-22.
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1. G İ RİŞ

Sosyal ya şamın çoğu sorunları arasmda "suç" her zaman

ilgi odağı olmu ştur. Suçun nedenleri ve suçlu davranışın saiksel
güçlerini, bu nedenle, anlamak yeni bir olgu de ğildir; yalnız,

iki as ır öncesine kadar bu hususlar neredeyse münhas ıran

filozofların tekelinde idi. İnsan davranış bilimleri o tarihlerde
gelişmeye başladı ve sapma türü suçlu davranış , aç ıklayıcı hi-
potezlerin test edilmesi için do ğal bir çalışma alanı oluşturdu.
Bu bilimler fazlaca özelle şince gelişmeleri için bir ön koşul

olan-teoriler ço ğaldı; ve psikiyatrlar, psikologlar ve sosyal
bilimciler suçluluk ve suçlular ı farklı biçimlerde incelediler.
Bu çalışmalar suç sorununa odaklandığında, kriminoloji etiketi

tak ılarak krimirıoloji disiplirüne ait olduğu belirtildi.

Suç ve ceza herkesin fikir yürütebildi ği, duygusal yanı ağır
basan ve fikirlerin yoğunlaşma derecesine/yaygmli ğına göre

kamuoyunun olu ştuğu öncesiz ve sonras ız bir sorun; zaman

ve mekana göre artı/eksileri değişen; bazı türleri ile toplumsal
değ iş ime ivme kazandıran; baz ı türdeki yoğunlaşmalar ile
toplumsal dokuyu zedeleyen ve bugün için her ulusun gün-
deminde yer alan bir olgular se ı'isidir. Ne var ki, bu konudaki
incelemeler uzun süre ceza hukuku ile s ınırlı kalinış; gözler

suçun toplumsal varli ğı yerine hukuktaki varlığına odaklan-

mıştır. Kuşkusuz, taammüden adam öldürme ile kasten adam
öldürmeyi; h ırs ızlık ile zimmeti; iştirak ile teşebbüsün derece-
lerini ay ırt etmek ne derece önemli ise, toplumdaki suç olgusu,
türleri, trendi, psikiyatrik/ psikolojik yanlar ı, yaptırımlar siste-
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G İ R İŞ minin etkinliği, ceza infaz kurunılarındaki tretman modaliteleri
ile ceza adaleti sisteminin işlevsel etkinli ği hakkında görüş ve
bilgi edinn-ıekte o derece önemli görülmelidir.

Ceza hukukuna, suç tan ımlan ve kurallarırun mantıksal bir
yap ı tı olarak, ne kadar önem verilirse verilsin, kimse bu hukuk
dalınm suçlara karşı kolekhf ve bireysel koruma amac ıyla
devlet güçleri eline verilmi ş sosyal bir vas ıta olduğunu yads ı-
yamaz. Ne var ki, ceza hukukunda ayrmt ı koduna inercesine
yap ılacak analitik tahlil ve çözümlemeler yo ğunlaş t-ılcça ceza
hukukunun yararc ı işlevi göz önünden uzak tutularak entelek-
tüel satranç oyununa dönü şmesi riski doğacaktır. İşte bu temel
nedenle, suç olgusu ceza hukuku ötesinde psikiyatri, psikoloji
ve sosyal bilim ile irtibatlı olarak multi-disipliner çerçevede in-
celenmeli; kriminoloji ile hukuk arasında karşılıklı etkileşimler
güçlendirilmelidir. Bu gereksinmenin bilinciyle eserde suç ile
suç olgusuna ilişkin insan anlamaya yönelik bilimsel çal ışma-
lara yer verilmekte; suçların önlenmesi aç ısından mağdurun
rol ve önemine (victin ıoge ıı ic) değinilmekte; mağdur aç ıs ından
toplumsal etkisi fazlaca olan suç türleri i şlenınekte; ceza adaleti
sisteminin etkinlik ve verimlili ği irdelenmekte; ve ceza yapt ı -
rımlar ı işlevine açıklık getirilmekte; yeni Türk Ceza Kanunu ile
Ceza Muhakeinesi Kanunu kritiği yapılmaktadır.

Suç sorununa sosyal sorunlar ın tabiatına özgü yorumsal
üçgen bağlanm-ıda yaklaşıld ığında, birinci kö şede gerçek olgu,
şiddeti/ciddiyeti ve suç ma ğduru olma riski; ikincisinde, halkm
suç sorununun ciddiyeti hakk ındaki algılamas ı (günümüzde
suçun, işsizlik, sağlık bak ımı ve erozyon kadar önemli bir sorun
olarak derecelendirildiği) ve üçüncü köşede ise suç sorunu ile
halkın duyduğu endişenin medya ve siyasilerce istismar edil-
mesi yer almaktad ır. Kuşkusuz, üçgenin köşeleri arasındaki
ilişkisel uyum/uyumsuzlug- ı.m ne merkezde olduğu ve halkın
tepkilerinin gerçekte suç hakkında mı; yoksa, genelde var olan
tatminsizlik ve düzensizliğe özgü genel bir duyguyu yansıtan
bir metafor mu olduğu üzerinde durulmalıdır.

Kriminolojik kural olarak, i şlenen suçlardan karanl ıkta
kalan suçların fazlalığı karşısında suçlular ile suçlu olmayanlar
arasında kesin bir ayr ım yap ılamayacağı; suçu meslek edinmiş
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olanların yaşama bu türden bir uyum sağladıkları görülmek- GiRi Ş

tedir. Suçlar,bir bakıma, toplumdaki düşünce, değer ve sosyal
algılamalarm davranışlarda somutla şması sonucu kişilerde
görülen uyum sistemleridir. Bu do ğrultuda, suç türleri ve yo-
ğunluğundaki değişim bir toplum için en tutarh gösterge, en
duyarlı sosyal barometre olmaktad ır.

Suçlular için öngörülen yaptırımlar 1965 yılında çıkarılan
Cezaları n İnfaz ı Hakkı ndaki Kanunla hümanist bir düzenlemeye
kavuşmuş ve zaman içerisinde defiıcto çekilen ceza süresi makul
seviyelere indirilmiş ise de, toplumsal tepkiler zamanla şiddete
yönelme sinyalleri vermiş; 17 Aralık 2004 tarihine endeksli
olarak çıkarılan TCK ve CGTİK ile "çekilen ceza süreleri"nde

1953 yılına avdet edilmiştir. İşte bu nedenle, bilimsel bulgular ın
Türk kamu oyuna sunulmasma her zamankinden daha büyük
bir gereksinim vard ır. Bu amaçla, genişletilnıiş dördüncü basısı
yap ılan bu eserle, ceza siyaseti ile mekanizmasının yapısal
analizi güncelle ş tirilmiş adalet istatistikleri ışığında yap ılarak,
sistemin en kapsamlı şekilde değerlendirilmesi, tarihsel ve
uluslararas ı boyutta sunulmuştur. Bu doğrultuda sorunlara
analizci bir yaklaşınıla eğilerek; maddi ceza hukuku ile ceza
usul hukukunun bir etki ortaklığı içinde görülmesi, ve her
dogmatik sorunun, aynı zamanda üsul hukuku aç ısından da
uygulanabilirliğinin irdelenmesine; ceza adaleti sisteminin bir
evresinde yap ılacak değ işikliğin diğerleri üzerindeki etkisine
değinilnıiş; olası darboğazlar sergilenmiş (örneğin 5402 sayılı
Denetin ıli Serbestlik ve Yard ı m Merkezleri ile Koruma Kurullan

Kanunu); tüm değerlendirmelerde kişilerin temel hak ve hürri-
yetlerine saygınlik temel almmış; bilimsel yaklaşımın en geniş
çaplı reformu özünde saklad ığı gerçeği rehber edinilmiştir.

Ülkemiz ceza siyaseti ve uygulamasında zik-zaklar çizil-
mesini önlemek; vizyondan ve sosyal/psikolojik/kriniinolojik
gerçeklerden yoksun yeni tasar ımlarını illüzyon yaratmak ötesi
bir işlevi olmayaca ğı bilincini yerleş tirmek üzere bu eserin
hukuk, siyasal bilgiler, polis akademisi ve soyoloji ö ğrencileri
ile adalet akademisi hakim ve savc ı adayları için bir referans
kaynağı olmasını dilemekteyim.



2. suç B İLM İ

Bir bilim dah olarak kriminoloji suç, suçlu, ceza adaletinin
etkinliği ve ceza yaptırımlar ın (penoloji) kapsamaktad ır. Kri-
ıninolojinin sizler için pratikte ne yarar ı vard ır sorusu ku şku-
suz yaim pragmatik insan; siyasetçi, idareci veya ceza adaleti
sistemi işletmenleri aç ıs ından da devaml ı olarak gündeme
gelecek bir sorudur. Diğer bir anlatımla, sizler için kriniino-
lojiye başvuru gereği var nt? Başvurulduğunda yararl ı bilgi
ahnabiliyor mu? Bu sorularm yanıtı olumlu ise Türkiye'de
ulusal kriminolojiye doğru bilgi ban kasi oluşturuldu mu?
Mevcut kriminolojilc teoriler Türkiye için test edildi mi? diye
devam edildiğinde bu soruların yanıtı ne yaz ık ki olumlu de-
ğildir . ı Her şeyden önce kriminoloji nedir, ne değildir aç ıklığa
kavuşturulmuş olmadığı gibi yabanc ı kaynaklardan tercünie
veya hazmedilmemi ş papağan türü anlatınılarla aktar ılan
kriminoloji teorileri olduğu gibi nakledildiğinden, bu hususta
öğretide fazlaca bir şey yoktur. Hukuk fakültelerinde ö ğretimi
bakımından kriminoloji seçimlik ders/tek sömestrlik olmaktan
da kurtulamamıştır.

Öte yandan, multi-disipliner yaklaşımda, kriminoloji ve
kriminologlarm konumu belirgin değildir.

1 ilk test projesi suçlu çocuklar üzerine Dr. N. Saran tarafmclan gerçekleş -
tirilmiştir. Bkz. , N. Saran, Istanbul Şehrinde Polisle ilgisi ü/ait On sekiz Ya-
şrndan Küçük Çocuk/ann Sosyo-Kültürel Özellikleri Hakkında bir Araş tırma,
ıstanbul 1985.
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111< etapta suç bilimi olarak kriminoloji, teorik bazda bi- SUÇ BILIMI
limsel bulgular ı içeren "öykü ler" in bir bütünüydü. Bu öyküler
tarihsel süreç içerisinde de ğiştiği, ekarte edildi ği gibi öyküler
aras ı çatışma-çürütmeye de tank olunmu5tur.2

2. 1. Tarihsel Boyutu

Kriminoloji, ayd ınlanma ve akılc ıliğın çocuğu olarak, Ce-
sare Beccaria' n ın "Suçlar ve Cezalar' (1764) adh eseri ile ortaya
ç ıkmış tır. 0, penolojiyi, yasalardaki yapt ırımlara keyfi olarak
hükmedilmesinden rasyonel bir enstrümama dönüştürmüştür.
O'na göre, kürek cezas ı, ölüm cezas ından daha beter, "yaşa-

yan ölüyü" sergileyen bir yaptırımdır. Cezanın ağırlığı değil;
kesinliği yaptırımlar için uygun bir i şletim illcesidir. 4 Devletin
cezaland ırma hakkı da sosyal sözleşme varsayı mına dayalıdır.
Anahtar nitelikteki ba şlica kavramlar ise, kişisel sorumluluk
ilkesi, ceza yargılamasının anayasal nitelikte ilkelere kavu ştu-
rulması, suç işlemenin akli mülahazalar ve özgür irade sonucu
ortaya çıkmas ı şeklinde gözlenmiş tir. İşte XVIII. yüzy ıl Klasik
Okul'un bu "suç" ağırlikli yaklaşımı karşısnda XIX. yüzy ılın
sonu ve XX. yüzyıl ın başında ise, Pozitivist Teorir ıin"suçlu"
ağırlıkli yakla şımına tanık olunrnuş tıır. Bu yakla şım ın en etkili
taraf tarlarmdan biri; XD(. yüzy ıl tabii ve sosyal bilimler araştır-
ma yöntemlerini ve bulgular ıru "Suçlu İnsan" (1876) adlı eserin-
de kriminolojiyeuygulamaya yeltenen Cesare Lombroso'dur.
Pozitivist Okul, suçlu davranışın şahsm fiziki, akli ve sosyal
karakteristilcleriyle belirlendiğini ve önemli görevin suçlunun
telilikelilik derecesini saptayarak uygun tretmanın belirlenmesi
olduğunu ortaya koymuş tur.

Pozitivist teorilerin gelişimi ile klasik okulun XX. yüzy ılda
popülaritesi ve etkisi azaldı. Yalnız 1970'li ve 1980'li y ıllarda

F. Sokullu, "Kriniinolojide Suç Nedenlerine Ili şkin Teoriler" Ceza Huku-
ku El Kitab ı, Istanbul 1989 ss. 35-57.
C. Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakk ında, (Terc. S. Selcuk) Imge, 2004.
Sokrates, "Kötülükleri basamaklara koysak, doğru olmayan bir iş i yapmak ikin-
ci basamakt ı r; ama doğru olmayan bir iş i yap ıp ta cezalandırı lmamak en büyük
kötülüklerin başı nda gelir değil mi?" Eflatun, DiyaloglarI Gorgias Remzi Ki-
tapevi, 1989, s. 85.
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SUÇ B İ LiM İ klasik kriminolojiye ilgi yeniden olu ştu; neo-klasik veya kon-
servatif kriminologlar ça ğdaş teorilerde (örneğin Bayer 1981,
Van Den Haag 1982) güçlü birer ses olarak belirdiler. Suçun
nederılerini keşfetmede ve suç kontrolünde etkili stratejiler
geliş tirmede pozitif teorilerdeki genel ba şarısızlik sonucu klasik
teorilere ilişkin temel fikirlerden bazıları yeniden gündeme
geldi: uzun süreli hürriyeti ba ğlayıcı cezalara başvuru, suç
işleyenlerin" hak ettiği cezayı görmesi" fazlaca dile getirildi ve
bu fikirler yeni TCK'da da yans ımasını buldu.

Klasik teorinin yararlar ı ve sakıncalarına bakıldığında
görünen tablo şöyledir:

Yararlan:

1. Uygulanmasının kolay olması; hkinı1erin yalmzca hu-
kuku uygulayan bir enstrüman olarak belirmesi; ve

2. Klasik teori ve usulü öncesi mümkün olan keyfi ceza
uygulamalarına son verilmesidir.

Sakı ncaları :

1. Kişilerin bireysel do ğaları veya suçların işlendiği koşul-
ların farklıhğına bakılmaks ızın tek boyutlu i şlem görmesinin
adil olmadığı;

2. İlk defa, itiyadi ve tesadüfi suçlu olup olmasına ba-
k ılmaks ızın herkesin aynı cezaya çarptırılmasının en büyük
adaletsizlik oluşturduğu;

3. Profesyonel suçluların suç öncesi alacakları riski belir-
lemesi ve bu riskin kayda de ğer olup olmad ığım irdelemesine
olanak verdiğinden teorinin onların nianga charta's ı oldu ğu;

4. Suçlunun aklt durumu ve doğas ı yerine yalnızca suçlu
tarafından ika edilen zararın göz önüne alinmas ı;

5.Soyutlamalar ve idealler üzerine yürütülen teoriye kar şın
ceza hukuku uygulamasmda somut gerçeklerle kar şı karşıya
kalınmas ıd ır.

Öte yandan, suç hakk ında çatışmayı içeren görüşlere dayah
bir seri düşünceyle Marksist konumu vurgulayan kuramc ılar
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kriminolojide yeni bir model çerçeve sergilediler. I. Taylor ve SUÇ BILIMI
diğerlerince (1973) vaat edilen yeni kriınh oloji radikal kriininolo-

fr olarak fazlaca popüler oldu. Ne var ki, radikal kriminolojinin
birleşik bir teoriyi temsil etti ğini söylemek do ğru olmayacaktır.
Gerçekte görülen, 1973'den itibaren ilişkili ve tutarlı bir seri
söylemlerin bilgi ve düşünce yap ısı oluş turmas ıdır.

Radikal kriminolojinin kökleri Marx ve Engels'in eserlerine
gitmekte ise de, Willen Bonger gibi teorisyenler suç hakk ında
Marksist bir el şfiri formüle etmişlerdir. Klasik teorilere karşıt
olarak hiçbir eylemin kendili ğinden, doğal olarak, gayri ahla-
ki veya suç olamayacağı; ve suç tanımlarmın mevcut sosyal
değerleri yans ıttığı, sosyal olarak belirlendiği ileri sürüldü.
Sosyal belirlemeye yap ılan bu vurgu genetik ve di ğer biyolojik
etmenlere dayal ı suç aç ıklamaları içeren pozitivist teorilere de
karşı çıkmaktad ır. Radikal yalda şımda, ceza hukuku toplumda
servet ve gücü ellerinde bulunduran egemen yönetici kadronun
amaçlar ına uyarli bir biçimde tasarlanmaktadir. Kapitalist bir
sistemde, servetin e şit olmayan dağıl ımı, mali gücü olmayan-
ların diğerlerince yaşanan lüks ve avantajlardan yararlanmak
için suça başvurmak zorunda oldukları demektir. Bu nedenle,
suç baz ı hallerde fakirli ğin bir işlevi olmaktadır. Zenginler
de servet ve güçlerini artırmak amacıyla suç işlemektedirler.
Ne var ki, zengin s ınıf suçları düzenleme ve kontrol vas ıta-
lar ına hükmettiklerinden hukuk sisteminde farkl ı muamele
görmekte; fakir, proleter sm ıftan olanlar, zenginler, bu ıiuvazi
smıfındakiler kadar suç işlemesine karşın daha çok, s ıklıkla
tutuklanan ve cezaland ırilartlar da onlar olmaktad ır.

Radikal kriminolojide suç için tasarlanan çözümde, eko-
nomik, siyasi ve sosyal nitelikli de ğişimler olmas ı; özellikle
servetin yeniden dağılınıını sağlayabilecek mevcut kapitalist
sistemden monopol kapitalizme geçiş önerilmektedir. Yeni
düzende suçun artık gerekli olmayacağı ve işlenecek suçla-
rında bireysel psikopatoloji sonucu olacağı belirtilmektedir.
T. Platt' ın (1985) radikal krin-ılnolojik yakla şıma göre, mevcut
"hukuk ve düzen" sistemine alternatif bir proje geli ş tirdiği gö-
rülmektedir.
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SUÇ B İLIMi İkinci Dünya Savaşı 'ndan sonra ortaya ç ıkan n ıoder ıı kriııı i-

noloji okulu'nda ise, s ııçtaki nedensellik ile suç kontrolü; suçlu,
mağdur ve toplumu içeren sosyal ve etkile şim süreçleri olarak
görülmüştür. Bu paralelde suçtaki nedensellik sürecini sosyal
ve bireysel süreç olarak iki a şamada irdelemek mümkündür.

Sosyal süreç, içerik olarak çerçeveyi belirlerken; bireysel süreç

daha ziyade suçlu ile en yakm çevresindeki ki şiler, özellikle
kendisi ve mağdur arasında geli şmektedir. Suça karşı tepki
veya kontrol süreci ise, k ısmen sosyal bir süreç (ceza yasaları)
ve kısmen de bireysel (suç işleyenlere ceza yasalar ının uygulan-
ması) bir süreç olarak gözükmektedir. Bu ba ğlamda kuramsal
bir gerçekte, modem kriminolojiriin statik değil, dinamik bir
disiplin olduğudur.

Kuramsal boyuttan iş in reel boyutuna geçildiğinde ise;
bir ülkedeki kalkmma süreci, krinünojen bir faktör olmasa
da; dengesiz veya yetersiz kalkınman ın suç oranında artışı
etkileyeceği göz ard ı edilmemelidir. Nitekim, "Suçluluğun

Önlenmesi ve Suçluları n Tretman ı" konulu Yedinci Birle şmiş
Milletler Kongresi'nde (Milano, 1985) benimsenen Milano

Ey/eni Plan ı 'nda bu husus aç ıkça belirtilmi ş tir. Ancak şu da
bir gerçektir, suç yaln ızca sosyal bak ımdan yoksunluk içinde
olan s ınıf ve yörelerin sorunu olmayıp, özellikle mala karşı
suçlar, ekonomik ve çevre suçlar ı tüm kesimlerce işlenen bir
olgudur. Suçun nedenselli ği bağlamında araştırılmas ı gereken
ekoller arasında, "bedelini ödeyerek, seçimin yap ı lmas ı" türünden,
genetik determinizm, kiş ilik teorileri; sosyal çevre etkileri,
ayır ıcı birleşim (differential association), etiketleme (stig ınati-

zation), durumsal veya çevresel determinizm, ticarette birey-
sel ekonomik kay ıplara ilişkin ekoller yer almaktad ır. Tüm
bu görüşlerin taraftarlarına dün oldu ğu gibi bugün de tanık
olunmaktadır. Ayr ıca tüm bu ekolleri içeren çoğulcu suçluluk

teorisi'de yer almaktad ır. Kuşkusuz, suçların işlerımesindeki
etiolojik etki, tipik olarak çoğulcu ve girift nitelikte olup, her biri
nedensellik bağmm bir k ı smı olan sayıs ız vasıf ve faktörlerden
oluşmaktadır. Nedensellik, sonuç için zorunlu etkilerin Jota/'ini
gerektirmekte ise de, her teori ba ğlanıında nedenselliğin total
etkisinde her hangi bir vasfm a ğırl ık derecesini tam olarak

8



TÜRK CEZA S İ YASETİ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

saptamak mümkün değildir (koşulların eşitliği teorisi). Öte yan- SUÇ BILIMI
dan, "neden ve sonuç" ilişkisinde yüzde yüzlük bir ili şki yerine
olas ıl ık derecesi yüksek bir ilişkiye işaret edildiği göz önünde
bulundurulmal ıd ır.	 -

Ceza normiar ına aykırı davrana ıılara karşı bir tepki gerekli
ise de, sorun tepki türü ve dozunun ne derece etkili oldu ğu
ve halk katında ne derece kabul gördü ğünün saptanmas ıdır.
Öte yandan, erişihtek istenilen toplum düzeninin derecesi de
bir sorun olarak çözümlenmelidir. Bu ba ğlamda, isterik bir
yakla şımla, toplum (hukuk) düzeninin artan ölçekte gerçek-
leş tirilmesi yerine suçun nedenleri olarak belirtilen çocuklarm
ihmal edilmesi, işsizlik ve enflasyon türünden sosyal kötülük-
lere eğilmek daha akılcı olacaktır. Gerçekte, bu faktörlerle salt
suça ilişkisi olmak yerine bizatihi kendilerinin sosyal kötülük
olmas ı nedeniyle savaşılmandır (L. Wiilkins).

Her suçlu, davranışı ile kendisi hakkmda oldu ğu kadar
toplum hakk ında da bir yorum getirmektedir. Topluma yönelik
yorum bazen yanlış, bazen de gerçekçi olabilmektedir. Di ğer
bir anlatımla, suçlular topluma karşı uyumsuzluk sergiledikleri
gibi toplumda suçlulara kar şı uyumsuzluk sergileyebilmek-
tedir. Kuşkusuz, sosyal sorunlar yalnızca illegal yap ılmak
suretiyle çözümlenemez. Toplum olarak ihtiyac ımız, daha fazla
kiş iyi suçlu yaparak "sabıkal ı" damgas ını vurmak yerine daha
fazla sorunların üzerine eğilmektir.

Suçlulukla savaşımda göz önünde bulundurulacak bir pa-
rametrede, suçun elverdiğince ileri yaşta işlenmesinin sağlan-
mas ı, kişi tarafından ilk defa işlenecek suçun ertelettirilmesidir.
Bu stratejik yaklaşınıla, çocuklar ülkemizde nüfusun büyük bir
yüzdesini olu şturduğundan toplam suç miktar ı azaltilmış ve
suçluluk kariyeri de o ölçüde kısaltılmış veya önlenmiş ola-
caktır. İlk suçun işlenmesinin geciktirilmesi (önlenmesi de ğil),
suçun işlenmesini zorlaştırma sonucu olabilmekte ve bu siyaset
soruna teknolojik bir yaklaşım ön görmektedir.5

L. T. Wilkins, "Social Inventions for Social Defence: The Technology of
Crime Prevention", Criminai Justice in Aa (UNAFEI) Fuchu, Tokyo 1982,
P. 68.
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SUÇ B İ L İM İ Suçlular ın ıslahı konusunda ise; kriminologiardart, ceza-
evini salılc verenler oldu ğu kadar bu görüşe karşı ç ıkanlar;

uzun süreli hürriyeti ba ğlayıcı cezalara taraftar olanlar kadar
buna karşı çıkanlar da vard ır. "Tretman Modelini" yaratan

krinıinoloji'de bu modeli çürüten görü şlere de tarak olunmak-
tad ır. Pratikte sınırl ı nitelikteki sorular üzerinde bile, CMK'un
etkileri veya ABD'deki "h ızl ı yargı lama" ile CMK'ta tutukluluk
süresi açısından yargılamaya ait süre limitleri gibi konularda,
araştırıcılar ile kriminologlarm ayn ı görüşü paylaştıklarını
söylemek pek mümkün değildir. CMK'ya göre tutuklulukta
geçecek süre şöyledir:

Madde 102. - (1) Ağır ceza mahkemesinin görevine gir-
meyen işlerde tutukluluk süresi en çok altı aydır. Ancak, bu
süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek dört ay daha
uzatılabilir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tu-
tukluluk süresi en çok iki y ıldır. Bu süre, zorunlu hallerde,
gerekçesi gösterilerek uzatılabiir; uzatma süresi toplam üç
yılı geçemez.

Kuşkusuz, uygulamaya yönelik pratik reçeteler verileme-
diğinde; kriminolojiye yüklenenlere bir dereceye kadar hak
yenilebilir. Ve gerçekte daha ileriye gidilerek fazlaca krimi-
nolojik ürünün var olduğu ülkelerde ceza adaleti siyasetinin
daha karmaşık ve etkisiz olduğunu ileri sürmek de olas ıdır. Bu
bağlamda ABD en çarp ıcı ömektir. Herkesin ABD krimirolo-
jisine hayranlık ve saygı duymasına karşılık batı dünyasında
en fazla suç olgusuna tan ık olunan, yargıda iş yükü fazla olan,
etkisiz çalışan, 100.000 nüfusta en fazla cezaevi nüfusuna ve
üstelik en kötü cezaevlerine sahip ülke yine ABD'dir. Bu do ğ-
rultuda korelasyon kat say ısının, krinıinolojik yayın miktarı
ile suç oranı arasındaki ilişkinin uluslararas ı açıdan geçerlik
kazanmas ı da dikkat çekicidir.6

6 C. Pfeiffer, "Crisis in American criminal policy? Questions and Corn-
ments", European Journal on Crin ı inal Policy and Research, Vol. 4-2, pp.
119427.
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SUÇ B İ I İ M İ2. 2. Kriminolojinin Yarar ı

Kamu güvenliği alan ındaki sorunlara çözüm bekleyen
insan için, kriminolojinin ne gibi bir yarar ı olduğu sorusu da
ayrı bir tartışma konusudur. Zaman zaman akademisyenler-
de aynı soruyu gündeme getirmektedirler. Ne var ki, bunlar
kriminolojinin değerini kabul etmekle birlikte, siyasetin umu-
lan yarar ına kuşkuyla bakarak "siyaset rasjonel olabilir mi?"

demektedirler.

İş te bu bağlamda ülkelere özgü geli ş tirilen ceza siyase-
ti de eleştiriden yoksun kalmaMıştır. Örneğin, Ingiltere'de
ekseri bilginlerce siyasetin insicams ız ve irrasyonel olduğu
belirtiliniş tir: King ve Morgan (1980) hükümetin cezaevlerine
bakış açısın ın bütünlükten ve e şgüdümden yoksun olduğu
eleş tirisini getirirken, Rutherford (1984) cezaevi krizinin ana
nedeni olarak; hürriyeti bağlayıcı cezaya başvuru konusunda,
ana ilkelerin olmay ışma değinmiş, Ashworth (1983) ceza siya-
setinin gelişi güzel ve eşgüdümden yoksun oldu ğu eleştirisini
getirmiş tir. Tarihsel analizlerde bulunan David Garland ve
Victor Bailey (1987) ise ceza siyasetinin insicamsiz oldu ğunu
belirtmişlerdir. Aynı türde eleş tiriler Türk ceza sistemi için de
getirilmiş tir. 1965 yılına kadar süregelen bu sistemde cezalarin
ağırlığı ve zaman içerisinde (özellikle 1953 de ğişikliği ile) daha
da ağırlaştırılması egemen olmu ş (Gölçüklü); yasa koyucu,
suçlar ı "korkutma" yoluyla önlemek istemi ştir (Lopez Rey).
1965 y ıl ında infaz kanunu ile sağlanan yumu şama eğilimi 2004
tarihli yasal düzenlemelerle sonland ırılmıştır.

Yukar ıda ortaya konulan sorular, kriminolojinin bir yarar ı
var mı? Ceza siyaseti rasyonel mi? şeklindedir. Şu bilinmelidir
ki, önceden çizilen tek bir sava ş planı olmadığı gibi böyle de
olamayacaktır. Diğer bir anlatımla, siyaset, çözüm bekleyen bir
soruna tek bir teorinin basitçe uyarlanmas ı olmayıp, girift ve
aşamalı bir çözümleme süreci eseridir. Bu ba ğlamda eylem stra-
tejileri onları geliştiren çeşitli hesap parametrelerinden daima
uzakta bulunmakta; tek bir bilginin egemenliği yerine çoğulcu
ve fakat miyobik bilgileri içermektedir. Diğer bir anlatıınla,
siyasetler herhangi bir kriminolojik teoriden kaynalclanaralc
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SUÇ B İ L İ M İ oluşmaıııaktad ır. Bunlar, çe ş itli görüş ve teoriler aras ında
etkileşim ve çatışma sonucu billurlaşmaktad ır. Özellikle de-
mokrasilerde siyaset, çe şitli anlatımlar arasındaki çatışma ve
etkile şim sonucu biçimlenmektedir. İşte bilgin ki şilerin dene-
yim ve ideolojilerine dayal ı olarak akli yetilerine göre dünya
üzerindeki bilgiyi yorumlayarak ürettikleri öyküler bu şekilde
kriminolojilc öykülere vücut verirken ilk etkile şimin temelini
de atmaktad ırlar.

Ancak ş imdiye dek ortaya konulan öyküler, en iyi çö-
zümün belirlenmesi için verilen u ğraşların yersiz olduğunu
göstermediği gibi tek bir teorisyen, akademisyen veya uygu-
layrcmın çabaları da en kapsamlı bir teorinin ortaya ç ıkmasına
im1cn vermemiş tir. Görülen odur ki, öykü ve siyaset, daha
ziyade farkh görüşler arasındaki etkileşim, devamlı tartışma
ve törpülenme sonucu olu şmakta ve geli şmektedir.

Anılan görüş açısı doğrultusunda ise; siyasetin rasyonel-
ligi veya kriminolojinin yararl ılığma. ilişkin tartışma, anlamını
yitirmektedir(döner kap ı niantığı). Çünkü doğru, insicamlı ve iç
yap ıs ı tutarh yönde gelişmiş krimiriolojik teorinin var olduğu
toplum, kuşkusuz, dura ğan, tek boyutlu bir dünya görü şüne
dayalı bir toplum olacaktır. 7 Demokratik ya şamda ise "öykü-

lerin de" birbiri ile çatışma özgürlüğü vard ır. Siyaset de böyle
gelişir, değişir ve diğer "öykü/er" üzerine bina edilir; onlar ı
test eder, dener, yeni kombinasyonlara yer verir; her zaman
daha kapsaml ı öykü arayışlarma yol açar. İşte böyle yenilenen
kombinasyonlarla aç ıklık ve saydamlık korunabilir; ve günü-
müz soruıılarma salt teorik yakla şımlara dayanmayan kalıcı
çözümler getirilebilir.

Ancak uzmanlar ın zaman zaman diktac ı bir tutum takm-
dıkları da göz ardı edilmemelidir. Onlarm görüşleri gerekli;
"olmazsa olmaz türünden ise de", ortaya konulan hususlar ın
resmin yalnızca bir kısmı olduğu; toplumda kontrol ve denge-
lere de ihtiyaç olduğu unutulmamal ıdır. Nitekim, 1995 y ılının
ikinci yarıs ında artan terör dalgas ı nedeniyle terörle mücadele

Procrustes yata ğı için Mci. , M. T. Yücel, Hukuk Felsefesi, Ankara 2005, s.
251.
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kanununu sertleşhrme kararı alan Fransa'da "terörist saldınlara SUÇ B İ L İM İ

son vern ıeyecek olsa da, yasal aç ı dan silahlann ırnn ızgerekliydi" diyen
Adalet Bakanı J . Toubon'un işaret ettiği denge bu dengedir.
Toplumumuzda ise mükemmel olmasa da kontrol ve dengeler
parlamento, bakanlar kumlu, yarg ı ve kamüoyunca sa ğlan-
maktad ır. Neyse ki, bilginlerin tüm ak ılcı savlarma, ortaya
koyduklar ı kanıtlara, tüm inand ır ıcı güçlerine karşın günün
sonunda ne olacağma bilim adamı-uzman karar vermemekte;
bu i ş i Parlamento ve siyaset yapımcıları üstlenmektedir. Bu
doğrultuda sosyal sorunları hedefleyen "sosyal işletmelerin"

toplumda yaygmlaşmas ına ihtiyaç fazlacad ır.

2.3. Teorik Yakla şım

Bilim adamları ve araştırmacılar teorisiz çalışmazlar ve
çalışmamalidır. Bu bağlamda teorilere, ara ş tırmac ıların yal-
nızca çalışmalanru ve bulgular ını etrafmda organize ettikleri
öyküler veya kavramsal elekler olarak bakmak gereklidir. İşte
ekseri krimirıologlar ın, kontrol ve hürriyetten yoksunluğu suça
yönelik asli bir tepki, diğer çözümleri ise yahtzca alternatifler
olarak irdeleyen Bentham ve ötesine dayand ırılabilecek meta-
teorisi bu hususa güzel bir örnektir.8

Ku şkusuz, ara ştırmacılar teori etrafında çalışmalı; mevcut
teorilerini açmak ve üstünlük iddias ında bulunmaktan özenle
kaç ınmal ıdırlar. Herkesin yanilabileceği; öykü veya üykülerin
yalnızlığa duçar olabileceği unutulmamalıdır. Teorilerin tutar-
l ı l ığı için araş tırmacilarca çokça test edilmesi gereklidir.

Bu aç ıkhk ise örgütsel gerekleri de beraberinde getirecektir.
Kriminologlar, ku şkusuz, kendilerini özel bir teorinin tutsağı
olmaktan soyutlamalı; yaşam gerçeğini yakalamak için de, idari

Council of Europe, Crime and Economy, Strasbourg 1995, p,. 149-160;
Mela-analizi, ayn ı sorunu inceleyen çal ışmalardan elde edilen sonuçlar ın
birleştirilmesidir. Bu yöntem, istenilen konuda daha güvenilir ve geçerli
tahminler yap ılmasmı belli hata paylar ın ı da içerecek şekilde sağlayan
istatistiksel bir analizdir. Bkz., Council of Europe, Psychosociallnten'enti-
a p is in The Crirninal Justice System, Strasbourg 1995, pp. 100-102; Devlet is-
tatistik Enstitüsü, Araş tı rma Sempozyumu 97 Bildirileri, (24-26 Kas ım 1997)
ss. 47-51.

13



Mustafa Tören Yücel

SUÇ BILIMI bilin-der fakültesi, hukuk fakültesi, sosyoloji, sosyal psikoloji
bölümleri ve mahalli ceza adaleti sistemi uygulay ıcıları (ister
baro, mahkeme, kolluk ve cezaevi olsun) ile sürekli temas ha-
linde olmalıdırlar. Ne var ki, Türkiye gerçe ğinde araştu-ıcilar ın
bu birim ve kuruluşlardan biri ile temas ı oldukça ender veya
yok denecek kadar azd ır. Ancak bu türden i şbirlikçi çalışmala-
rın üniversitelerin bulundu ğu kentlerde başlatılmas ı, mevcut
teorilerin Türkiye'de testi ve milli kriminoloji olu ş turulması
açıs ından gereklidir. Bu doğrultudaki ilk kıpırdanmalara uzun
yıllar ın ardından İstanbul, Marmara ve Bilgi Hukuk Fakülteleri
ile 9 Eylül Hukuk Fakültesi bünyesinde tanık olunmuştur.

Anılan çerçevede ise kriminolojiden beklenen, toplumsal
katkı ve yarar aç ısından, akademik kriminologlar ın uygulama-
cılarla yakın temas halinde olmasıdır. Bu sebeple de aç ık toplum
olma ilkesi uyarmca gündemi, tartışma ortamında ortaya atılan
tüm görüş ve seslenişler belirlemeli; ortaya konan sorunlar ve
üretilen yeni yaklaşımlarla bir alt yap ı oluşturmalıdır.

Öte yandan, sosyal sorunlar ın tabiatına özgü yorumsal
üçgenin kö şelerden birincisinde, gerçek olgu, şiddeti ve suç
mağduru olma riski; ikincisinde, kamu oyunun suç sorunun
ciddiyeti hakk ındaki algılaması (günümüzde suçun, i şsizlik,
sağlık bak ımı ve erozyon kadar önemli bir sosyal sorun ola-
rak derecelendirildiği) ve üçüncü köşede ise, suç sorunu ve
kamu oyunca dile getirilen endi şenin medya ve siyasilerce
istismar edilmesi yer almaktad ır. Üçgenin köşeleri arasındaki
ilişkisel uyum/ uyumsuzlu ğun ne merkezde olduğu ve halkııı
tepkilerinin gerçekte suç 'hakk ı nda' mı yoksa genelde var olan
tatminsizliic ve düzensizliğe özgü genel bir duyguyu yans ıtan
bir metafor mu olduğu üzerinde durulmalid ır

İşte ancak bu ortam ve araştırmalar doğrultusunda kri-
minoloji, verilen siyasi u ğraşlar içinde Türk toplumuna bir
katk ıda bulunabilecektir.

14



3. TOPLUMSAL DÜZEN

3. 1. Karakteristikleri

Kriminologun rol ve işlevinin; bilimselii ğin klasikleşen
temel taşlarını oluşturan aç ı klama getirme, tahmin ve kontrol

işlevlerinde odaklaştığı unuhılınamalid ı.r. Bu bağlamda krimi-
nologun görevi, suç sorunlar ını anlamak; teori ve uygulama ile
toplumun bu sorunlarla baş edebilmesine yardımc ı olmaktır.
Hiç kuşkusuz, her konuda olduğu gibi bu konuda da bir eıjtenı
plan ı hazırlanmandır. Bu planın ülke genelinde benimsenerek
vatandaşlarca uygulanmas ı ile suç orarunın azaltılmas ı, toplu-
mun korunmas ı ve kamusal güvenliğin artırılması sağlanabi-
lecektir. İşte zaman ve mekan dinarniklerine uyarli hale geti-
rilmesi gereken bu eylem plam toplumsal güvenlik aç ısndan
sine qua non'dur. Bu bağlamda suç işleme oranının az olduğu
ülkelere özgü üç temel karakteristik şöyledir:

1. Bu ülkelerde sosyal gruplar (aile, komşuluk, okul, mes-
leki ve boş zamanlar ı değerlendirme grupla ı) ile sağlanan
enformal kontrol önemli bir rol oynamaktad ır. Suçu önleme
ve kontrol hizmetlerinin yalnızca ceza adaleti sistemine (res-
mi kontrol) b ırakılmadığı; tam karşıtı, halkın da bu konuda
sorumluluk ta şıyarak demokratik girişimler oluşturduğuna
tanık olunmaktadır. Eski Türkler bu konuda en güzel örneği
oluşturmuşlard ır.
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TOPLUMSAL	 2. Bu paralelde toplunsai dayan ışma oldukça önem kazan-
BU/EN mış tır. Toplumlar bütünlüklerini korumakta veya (Japon tica-

ret toplumları! endüstriyel işletmeleri örneğinde olduğu gibi)
kendilerini yeniden olu şturmaktadırlar. Büyük kentlerde sosyal
çözülmenin görüldüğü gettolara/gecekondu yerle şim yerleri-
ne hemen hemen rastlan ılmamaktadir. Buna karşıl ık yüksek
oranda suçun işlenmekte olduğu disorgan ize bölgeler ise; insan
ilişkilerinde kopma, sakinlerinin suçlulara ve özellikle suçlu
çocuklara kar şı tolerans ı ile çocuklar ve erginlerin suçlulu ğu,
gözetimsiz oyun alanlar ı ile gençlik gruplarında öğrendiği
gerçeğiyle karakterize edilen toplumsal kötüle şmeyle somut-
laşmaktadır. Özellikle, "yabanc ı lar dünyas ı " olarak tan ımlanabi-
lecek metropol kentlerde olu şan anonim çevrede suç işlemeyi
tahrik edici fırsatlar önem kazanmakta; genel "tahrik seviyesi"

o yörede ya şayanların karşılaş tıklar ı suç için elverişli fırsatlar
sayıs ıyla bellrlenmektedir. 9 Suç oranının az olduğu ülkelerde ise,
gençlerin özel davranış stilleri, özel ilahlar ı ve değerlerini içeren
bir alt kültürün olu şmadığı görülmektedir. Kez, gençlerin ve
yeti.şkinlerin toplumdan soyutlanmadığı; tam karşıtı, gençlerin
yetişkinler toplumuna iyice entegre oldu ğu görülmektedir.

3. Ceza adaleti ise bir ba şka temel karakteristik olarak; et-
kin bir uygulamaya kavuşturulmuştur. Kolluk güçleri, halkla
yakın temas arayışı içerisindedir2 1 Vatandaşlar gönüllü görevli
s ıfatıyla kolluk, mahkemeler ve ceza infaz kurumlar ına destek
vermektedirler. Cezaevlerinde kendine özgü suçlu de ğerler
sisteminin egemen olduğu bir alt kültür de olu şmamıştır.1 ' Bu-
nun başlıca nedeni, hürriyeti bağlayıcı cezaya çok ender olarak
başvurulmas ı (ultinıa ratio ilkesi); genelde suçluların bulunduk-
lar ı toplumda iyileştirilmesi yönteminin (probation, comn ıunity

service) tercih edilmesidir. Toplum için arz etti ği tehlike nede-
niyle cezaevlerine gönderilen hükümlüler de küçük veya orta
büyüklükteki kurumlarda yeter say ıda ehil personelin gözetim

Türkiye için bkz., R. Kele ş ve A. Ünsal, Kent ve Siyasal Şiddet, Ankara
1982.

° Honıe Office, Lay visiting ta police statians, (Research study na. 188), Lon-
don 1998.
H. H. Erdem, Bir Ait-Kültür Örneği Olarak cezaevi, Hacettepe Üniv. Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Ankara Eylül 1991.
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ve rehberliğinde çalıştınlmaktad ır. Bu nedenle, büyük çapta TOPLUMSAL
suçluluğun, özellikle cebir ve şiddet suçlarının kaynağı olan DIJZEN
profesyonel suçluluk gelişmemiştir.

Öte yandan, suçlulukla mücadelede hürriyeti bağlayıcı
cezaya fazlaca odaklanıldığında, uzun süreli hürriyeti ba ğlayıcı
cezaya hükümlü olan suçlular, yeterli say ıda gözetim personeli-
nin olmadığı; güvenliğin sağlanamadığı cezaevi kurumlarında
koğuş/hükümlü arkadaşlarmdan yeni suç işleme teknikleri,
düşünce kalıpları, yeni değerler ve psikolojik savunma meka-
nizmasmı (tav ırlan) öğrenecek; ve kariyer suçlu olarak topluma
döneceklerdir. XX. yüzy ılda ülke gündeminden dü şmeyen
cezaevlerinde kontrol ve güvenli ğin korunmas ı sorunu aşağıda
ayrıntılı olarak irdelenmektedir.

3. 2. Köy-Kent İkilemi
İyi bir toplum, toplumsallik duygusu yaratmakta; yalnız-

lığı dengelemekte; insanlara bir yere ait olma duygusu gibi
yaşamsal açıdan önemli bir duygu vermektedir. İşte her insan
bireysel bir varl ık olduğu kadar sosyal bir varliktır. Kuşkusuz,
kişisel girişimler ve sosyal ilişkiler ise anlamlı karşılikli ilişkiler
düzleminde gerçekleşmektedir. Kentleşme, çağdaş yaşamın
ne kadar doğal bir yanı ve hatta gelişmenin göstergelerinden
biri ise, göç de o denli olumsuz bir yarudır. Kente göç edenler,
yeterince kentlileşememekte, kentin sunduğu bilgi, sermaye,
teknoloji ve rekabet yoğun kültürün uzağmda kalarak kent
yaşamına uyum sağlayamamaktadır. Özellikle büyük kentlerde
aşırı nüfus artışuım bu kentlerin ekonomik ta şıma kapasitesi
ile dengelenememesi sonucunda işsiz gençler say ısı ile davra-
nış bozuklukları ve suça eğilimler artmaktad ır. Bu bağlamda,
köy-kent ay ırırnı için Alman sosyologu Ferdinand Tönnies'in
cemaat (Gemeinschaft) ve toplum (Gesellschaft) ildlemi rehber
kavramlar olarak anılabilmektedir.12 Bu ayrımda köy cemaati,
deruni duygusal-insan bağları ile karakterize edilirken, kent
toplumunda; üyeleri arasında gevşek, rasyonel ve yararc ı

12 Ferdinand Törmies, Gemeinschaft und Gesellschaft, (1887) Dramstadt: Wis-
senschaftliche Buchgeseflschaft 1979.
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TOPLUMSAL ilişkiler egemen olmaktad ır. Nitekim köy toplumunda çok az
011/EN suç işlenirken, cemiyette insanlar aras ı artan çatışma nedeniyle

fazlaca suça tanık olunmakta; bu çatışmalar ve suçlar toplumun
gelişmesi için gerekli oldu ğu kadar sosyal kontrolden ç ıktıjcla-

•	 rmda y ıkımlar ırta da neden olabilmektedir.

Özetle, birey toplumda kaybolmay ıp; aksine bir bütün
olarak kişisel gelişmesini yalnızca sosyal ilişkiler ba ğlamında
sağlayabilmektedir. Toplum ve ki şisel sorumluluk ise, hiçbir
şekilde birbirlerini dış lamamakta; aksine, biri di ğerini ön
görmektedir. Sosyal ilişkilerin yok olmas ı, kişinin şekilsiz bir
yığında tecrit edilmesi halinde ise, ki şi, suç işleme ve mağdur
olmaya yatkm bir konuma girmektedir. Bu hususa aç ıkl ık
getirmek üzere birbirinin kar şıtı olan iki kavramı, anomü3 ve

Merton'un anomi teorisi, fakir çocuklarla suçlu çocuklar aras ındaki ko-
relasyonu açıklayabilecek fikri bir çerçeve sa ğlamaktad ır. Jşte maddeci
toplumlara egemen olan tüketim hastal ığına (tüketirsen var olmaya) ka-
p ılan; ve özellikle medya ve TV'lere yans ıyan zenginlerin abartıl ı yaşam
biçimlerini, bulunduklar ı sosyal konumlar ı nedeniyle gerçekle ştirmesi
güç olan gençlerin model olarak benimsemesi toplum için sorun olmak-
tad ı r. Yoksulluk içinde bulunan bu gruptaki gençler, kabul gören tüke-
tim biçimlerini ya şatabilecek meşru vas ıtalardan uzak bulunmaktad ı r.
Bu kişiler, maddi kaynak eksikli ği yanında genellikle kaliteli eğitim/sa-
nat eğitimi göremediklerinden marjinal konumdaki yoksunlukların ı gi-
dernıe şanslan az olmaktad ır. Anomi teorisini göre, bu ki şiler toplumsal
kültürce belirlenen amaçları elde etme ve genel kabul gören sosyal ko-
şullara uyum sağ lamak üzere suça, olas ı bir sonuç olarak, başvurmakta-
d ırlar. Anomik bask ılar, zenginler ile fakirler aras ındaki uçurum kesin-
leş tikçe artmaktadır. Iş te bu olguya "sosyal iltica" diye isimlendirilecek
güçler nedeniyle metropol kentlerin çevresinde olu şan gecekondularda
tan ık olunmaktad ır. Öte yandan, ikiye bölünen her toplumda şiddet ey-
le ınleri olağan hale gelmektedir (Dubet ve Lapeyronnie 1994). I ş te bu
ortamda beliren çocuk suçlulu ğu ergenlik dönemindeki krizlerin geçici
bir belirtisi olmak yerine uzun süre devam eden bu iltica konumundan
kaynaklanmaktad ır. Toplum sanki kendi içinde ayr ı kültürlere sahip,
biri merkezde ve diğeri çevrede olmak üzere ikiye ayr ılmış bir görün-
tü vermektedir. Çevrede yer alan kişiler işledikleri suçları, suç olmak
yerine oldukça normal görmekte; suçlu davranışı bir yaşam biçimi, bir
oyun gibi görmekte; yeniden gelir payla şım ı olarak düşünmektedirler.
Önemli olan ma ğdurun kimliğinden ziyade onlann kendilerinden zen-
gin olmalarıd ı r. Işte Türkiye'de 1990'k y ıllarda pompalanmaya başlayan
"televole kültürü" ile beslenen insanlann "öfke", "km" duymalar ıyla ka-
rakterize edilen çevredeki ki şilerle an ılan nitelikleri sergileyen toplum-
sal anomi kendini göstermeğe başladı .
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sinomi'yi'4 büyüteç altına alabiliriz. Anorni, değerlerin çöküşü TOPLUMSAL

ve normlarm rafa kald ırılışı sonucu suçluluk, artışına sebep DUZEN

olurken; Sinonıi'de, sosyal dayanışma, değerlerdeki konsensüs
ve normiarın benimsenmesi sonucu suç işlenmesi önlenebil-
mektedir. Burada, kentle şmenin bir suçluluk etmeni olarak
görülmesi, suçların köylerden kaynaklanmadığı biçiminde
değil, kentleşmeye bağlı olarak, nüfus büyüklü ğü, yoğunluğu
ve heterojenliğin sosyal kontrolün etkinliği ve biçimleri üze-
rine olan belirgin etkisinin, suç işleme fırsatlarmda anlaml ı
bir artış yarattığı şeklinde anlaşilmal ıdır. Diğer bir anlatmıla,
suçluluk, yap ısal değişimlerle, gerçek anlamda kent koşulları
içinde oluşma ve yaygınlaşma eğilimindedir. Bu bağlamda
kentleşme derecesi ile suçluluk aras ındaki ilişkiyi sergileyen
aş ağıdaki model anlamlı görülmüş tür:

Şekil 1.

Sosyal kontrolün	 Kişilerin fazlaca
zayıflamas ı 	 tahrik edilmesi

Kentleşme

-	 1	 /suçlarkartışF ırsatlarda artış ..

İşte "pazar yeri", "yabancılar dünyas ı" olarak da tanımlanan
kentler anonim bir çevre oluşturmaktad ır. Bu çevrede, suç işle-
meyi tahrik edici fırsatlar önemli olup; genel "tahrik seviyesi" o
yörede ya şayan kişilerin kar şılaş tıklar ı elverişli fırsatlar sayısı
ile belirlenrnektedir.

14 "Hangi toplum olursa olsun ya şamını sürdürebilmek için kendi üye-
lerirün kişiliklerini öylesine yoğurmalıd ır ki yapmaları gerekeni içten
gelerek isteyerek yapsmlar. Toplumsal görevleri onların içlerine yerleş-
hrmeli, yapmaya zorunlu olduklan bir şey olmaktan daha çok kendi-
liklerinden yapmaya gerek duyduklan bir şey durumuna getirilmelidir.
Kuşkusuz, toplumlar bu toplumsal karakteri bireylere zorla kabul ettir-
mek ve bu toplumsal karaktere ba ğ l ılığı sürdürebilmek konusundaki
tutumlarındaki katılık bakımından birbirlerinden farkl ılık gösterirler."
E. Fromm, Psikanaliz ve Zen Budizm, (Çev. 1. Güngören) Yol Yaymian Is-
tanbul Ekim 1990, ss. 53-54; F. Adler, Nations not Obsessed rvith Crime,
Liitleton/Colorado, Fred B. Rothman, 1983, p. 157.
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TOPLUMSAL	 Hiç kuşkusuz, suçun işlenmesi için; motive edilmi ş suçlu,
DU/EN uygun bir hedef/mağdur ve etkili koruyucularm, resmi veya

özel gözetim şeklindeki "korun ıarnn" olmayışı gibi asgari müş-
terek bir kaç etmenin bir arada olması gerekir. Son iki ö ğerıin
birlikte olmas ının elveriş li bir fırsat sağladığını ise kimse
yadsıyamaz.

Öte yandan "kanun uygulannmzhğı" (çocuk düşürme suçla-
rmda olduğu gibi) ile "kanun urnursan ıazlığı" (rüşvet suçlarmda
olduğu gibi) olguları toplumda ikinci bir düzen yaratmakta; ve
toplum için böyle bir' düzen olağanüstü tehlikeli olmaktad ır.
Halkm hukuka ve adalete katk ısının bu çeşit tehlikeleri önle-
mekteki katkısı göz ardı edilmemelidir. (F. Erem).

3.3. Cezaevi Toplumu

3.3.1. Kontrol ve Güvenlik

Cezaevleri, günlük yaşamın her yönü ile aynı mekanlarda
geçirildiği, kişilerin kendi iradelerine karşın tutulduğu, kendi
seçmediği kişilerle birlikte ya şanilan "total kuru,n"lard ır. Teh-
like (suç mağduru olma) riski dışardan daha fazla değildir.
E. Goffman, Asıjlun ıs (1961) adl ı eserinde, orda kalanlarm ka-
çınilmaz bir şekilde görevliler lehine düzene sokulduklarına
ve manipüle edildiklerine vurgu yapar. Ve konuklar zamanla
kurum yaşamına alişırlar. Bu kurumlardaki temel yoksunluk-
lar aras ında yer alan beş ızd ırap kaynağı; hürriyetten, e şya ve
hizmetlerden, heteroseksüel ilişkilerden, otonomiden ve kiş i-
sel güvenlikten yoksunluklar olarak s ıralanmaktadır. Bunlar,
cezaevi toplumunun ekser özel karakteristilclerini de aç ıklar
nitelilctedir. Hükümlü ve tutuklularca sergilenen eylemlerin
çoğu onların uyum sağlama veya ödün vermeme girişimlerin-
den kaynaklanmaktadır. Bunlar aras ı nda çocuk beyinli yetişki ii/er

fazlaca tehlikeli olma ktad ı rlar. Hükümlü ve tutuklular ın göstere-
bilecekleri uyumlar, "bireysellik" ile hükümlüler (tutuklular)
aras ında dayanışma yaratan "kolektıjiik" kutupları aras ında yer
alan görüntülerdir. Hiç kuşkusuz, birlikte olmak ve arkada şlik
hürriyetten yoksunlu ğun acısını hafifletebilmektedir.
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Cezaevi kurumlar ında disiplin ve güvenliğin korunmas ı TOPLUMSAL
"güç"Ie sağlanabilmektedir. Ne var ki, personel ve tattı! güç DUZEN

gösterisi gardiyan say ısı ile hükümlü (tutuklu) nüfusu a
ın	

ras ın-
daki (cezaevi nüfusu, personel say ıs ı çokça katlad ığından)
oranın dü şükliiğü nedeniyle azaltılmış olduğunda, perso-
nelin kurumdaki rutin görevleri yerine getirmeleri için dahi
hükümlü/ tutuklularm i şbirliğini sağlamak gerekmektedir.
Bu bağlamda, hükümlü/tutuklular üzerinde kontrol kuran
veya en azından diğer hükümlü/tutukluların faaliyetlerini
ve davramşlar ını etkileyen liderlerin olu şturduğu gayri resmi
otorite gerçeği de göz önünde bulundurulmal ıdır. İşte bu kilit
hükünılü/ tutukluların iyi niyet gösterileri ve işbirliği teşvik
edilerek, personelce, bu gayri resmi yap ı, bazen kontrol sa ğla-
maya yarclimcı olarak. kullanılmaktadır. Gerçekte, bu yöntem
birçok ABD, baz ı İngiliz ve Türk cezaevlerinde uzun süreli
kontrol sağlamada önemli bir yer tutmaktad ır. B5yle bir denge
sağlanamadığırıda, cezaevinde hükümlü/ tutuklunun egemen
olduğu yapı belirmekte,15 cezaevi ya şamı için geçerli ya şamsal
ortam, müzakereler sonucu ödünlerle olu şturulmaktad ır. Bu
ortamm belirgin özellikleri; hassas bir nitelik ta şıdığı; verilen
ödünlerin kaypak bir zemin olu şturduğu ve (gardiyan) göze-
tim personelinin zaman zaman en asgari düzeyde kontrolü
gerçekleş tirmek için sıkıntı çektikleri ve verilen ödünlerin belli
bir süre sonra yenilerine gebe oldu ğudur.

Cezaevleri gerçe ğinde, uzun süreli hürriyeti ba ğlayıcı ce-t
zaya hükümlü olanların ne şekilde trete edilmesi gerekti ği; bu
ceza türünün zararlı etkilerinin nas ıl giderilebilece ği sorular ı
güncelliğini koruya gelmektedir. 16 Temel kural, hürriyetten
yoksunluğun insana saygıyı sağlay ıcı maddi ve manevi ko şul-
larda gerçekleş tirilmesi gere ğidir. Sosyal birer kurum olan ce-
zaevlerindeki yaşam genelde toplumda var olan sosyo-kültürel

1980 ve 1990'l ı y ıllarda cezaevlerinde güvenlik konsepti yitirildi ğinde tü-
nel kaz ılarak firar olgusu ola ğanlaş mış idi: 1988'de K ı rşehir cezaevinden
18, 1992'de Kayseri'den 11, 1993'de Nev şehir'den 18, M. Kemalpa şa'dan
3 ve 1997de Iskenderun Ozel Tip cezaevinden 28 hükümlü/tutuklu firar
etmiş tir.
Council of Europe, Treatment of Long-Term Prisoners, Strasbourg 1977.
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TOPLUMSAL değerleri yansıtmakta ise de, insan haklar ı dernekleri, cezaevi
DÜZEN izleme kurullar ı, işkence sözleşmeleri uyarmca olu şturulan

"işkence komite"lerinin baskı ve direktifleri doğrultusunda
önemli değişikliklere tanık olunmakta; cezaevi ile dış dünya
arasındaki mesafe ve farkl ılığın gittikçe azaltılmas ı eğilimine
tanık olunnüktadır Bu doğrultuda, hiç kimse, aşağıda yeralan
belli temel ihtiyaçların karşilanmas ı gerektiğini yadsıyamaz:

Konfor: İnsanın yiyecek, bar ınma, sağlık hizmetleri
ile fiziki zarardan korunma, duygusal ve algısal stinı ulasyon

olanağı, kendini tan ıtma (statü) ihtiyac ı için baz ı vasıtalara
başvuru, bağımsızlık (insan ın kendi kararlarını kendisinin
verebilmesi), korunma ve diğer kişilerce kabullenme gibi temel
konfora sahip olmas ı;

Kontrol: İnsanların kendi kaderleri ve çevresi üzerinde
kontrol sağlayabilme inanc ı, insanların temel ihtiyac ı olarak
görüldüğünden, hükümlü (ve tutuklulara) kurumda yer alan
faaliyetlere katılma bağlamında seçenekler sunulmas ı ve onla-
nn cezaevi yaşamının organizasyonuna kat ıhmian için te şvik
edilmesi;

Anlam: Her insan varh ğının dini, felsefi veya sanatsal
ilgileri içeren belli bir anlamı olmalıdır. Bu doğrultuda, klasik/
sanat eğitiminin (örneğin Kütahya kapali cezaevindeki çinicilik
işkolu) uzun sürede hükümlü (ve tutukluya) kendi onur ve
değerini korumas ına yard ımcı olabilecek; monotonluğu gide-
rebilecek amaç ve motivasyonlar sağlamas ıdır.

Bu temel ihtiyaçlar kurumun meşru yap ısıyla sağlana-
madığmda, başka yerlerden teminine çah şılmakta ve sonuçta
kurumda kay ıt dışı bir yaşam oluştıırulmakta; güvenlik ve
kontrol sorunu ciddi boyutlarda olmaktad ır. Nitekim, bir
meta-analiz çalışması, kurumda yer alan program seçenekleri
arttığı ölçüde disiplini bozucu eylemlerde azalma oldu ğunu
göstermektedir. Diğer bir anlatımda, progran ılarla kurumlar
güvenli mekanlar olmaktad ır 17

17 S. French ve P. Cendreau, Safe and Humane Correction Through Effective
Treatmeni (R-139) Ottawa: Correctional Service of Canada 2003. Dinamik
bir güvenlik anlayışı egemen olmal ıdı r.
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3.3. 2. Cezaevlerinde Kontrol Sorunu 	 TOPLUMSAL

Cezaevlerirıin kendine özgü sosyolojik görünümü kar- 
DU/EN

şis ında kontrol sorunlar ı da çok yönlü olarak belirmektedir.
Kurumda anl ık krizler veya ki şiler arası şiddet gösterisinde'8
olduğu gibi doğal kontrol sorunlarından (her zaman ciddiyet
arz etmeyen bireysel dışa vuruşlar) gruplar arası il-itilaflara, her
zaman ciddiyet göstermese de, çatış malara, borçlanmalara ve
uyuşturucu ticaretini içeren kay ıt dışı ekonomiye ve farkl ı türde
protestolar, kar şı koymalar (say ıma ç ıkmama, rehin alma, açlık
grevi ve ayaklanma) ve istismara (hükümlü ve tutuklular ın
kendilerini vurgulama ve kurumdaki güç ilişkilerini müza-
kere masasına koymak üzere bir vas ı ta olarak kullanılması )
varan kontrol geniş bir sorunlar yelpazesi olu şturmaktad ır.
Bu bağlamda cezaevi büyüklü ğünün etkisi gündeme gelmek-
te ise de, ABD ve İngiltere'de ki yayg ın inanışa karşm büyük
cezaevlerinin küçüklere göre, hükümlü/tutuklular ı daha fazla
huzursuzluğa yönelttiği konusunda çok az kant vard ır. Aynı
durum yaş heterojenliği için de geçerlidir. Ya şli kişilerin fazlaca
bulunduğu bölünılerde şiddet gösterisinin dü şüklüğüne (kesin
bir ilişki yoksa da) tanık oluıımakta ise de, nüfus taki ya ş lıların
artışı oranında şiddetin azaldığı saptaıımamış tır.19

Cezaevinin emniyet ve güvenliği için ciddi bir tehdit
oluş turan grup örgüt suçlularıda. Bunlar kurumda da illegal
faaliyetlerine devam eder ve dışar ıyla ilişkilerini sürdürür-
ler. Bunlar, şiddet ve korku yaratma yöntemine ba şvurarak,

Cezaevlerindel991-1997 y ıllarındaki öldürme ve yaralama olaylar ı say ı-
s ı şöyledir:

19 Horne OFfice, Control in prisons: İi Revieu' of the Literature (Research study
no. 118) London 1990 pp. 73-75; M. Feyzio ğlu, "Açl ık Grevi" ACI Hukuk
Fakültesi Dergisi, C. 43, Say ı 1-4, 1993, ss. 157-168.
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TOPLUMSAL amaçlar ına erişmek üzere kaldıraç iş levi görecek her f ırsatı
DU7EN yakalamak isterler. Lider konumundaki ki şiler emir ve tali-

matlan aradilarla ilettilcleri için kurumda düşük bir profil ser-
giler. Menfaat sağlamak üzere hükümlülerden baz ıları taraftar
görüntüsü vermek isterlerse de, bunlar gerçek üyelerden ay ırt
edilmelidir. Bu gruptaki hükümlülerin yaratabilece ği riskini
azaltmak/gidermek üzere kurumda istihbarat çalışması önem
kazanmaktad ır.

Cezaevleri, ku şkusuz, niteliği gereği hiçte doğal olmayan
ortamda hükümlü/tutukluların duygusal stresini artırmak-
tad ır. Kişisel hürriyetin s ınırlı olmas ı, disiplin rejimi, mono-
tonluk, can s ıkmtısı, adaletsizlik duygusu, umutsuzluk, dü ş
k ırıldığı ve benzeri bir çok duygusal stres kayna ğı kurumlarda
varlık gösterebilmektedir. İş te kurumlarda kaçınılmaz olan
bu düş kırıklığı ve stres; kapasite fazlas ı nüfus, zay ıf kurum
yönetimi, kötü beslenme," işkence ve kötü muamele gibi bir
faktörün eklenmesi ile kolaylıkla patlama derecesine ula şa-
bilmektedir.

Kurumlardaki toplu hareketlerin (ayaklanma/isyan) alt ın-
da yatan nedenlerin ço ğu kurum yönetiminin kontrolü dışın-
daki durumlarda sakh ise de, toplu harekete sevk eden önemli
sayıdaki koşul ve uygulamanın, kötü ve beceriksiz yönetimden
kaynaklandığını söylemek mümkündür. Kriz yönetimindeki
anahtar kavram "yönetişim" dir. Bu yönetim, emir-komuta dizi-
ninde belirginliğin olmaması, tüzük ve yönetmelilcteki kurallara
uyumsuzluğun olağan (anon ı i teorisi), iletişimin zayıf olmas ı
ile haklı istemler karşısmda kararsızlık göstermesi hailerinde
krize/toplu hareketlere davetiye ç ıkarabilmektedir.

Kurumda gerilim arttığında duygusal sirayet olgusuna da
tanık olunmakta; söylenti/yalan haberler artış gösterdiğinde
kalabalığın gözü dönmü ş bir kitleye dönüştüğü görülmektedir
(Barut F ıç ıs ı Teorisi). Hükü ınlü/tutuklular bu şekilde tahrik

M. Aksoy ve B. Buçak, "Suç İş lemede Beslenmenin Etkisi ile Mahkum-
ların Beslenme Durumlar ı" Adalet Dergisi, Y ıl. 79 (Kas ım-Aralık 1988) ss.
144-154.
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edildiğinde bilgi ve eylemde aklın payı azalmakta; telkinin TOPLUMSM
gücü artmaktad ır. İşte toplu hareket ortamı bu şekilde geliş- 011/EN

mektedir.

3.3.3. Ayaklanma/isyan

Analitik anlatımda, cezaevlerindeki ayakla ııma/ isyan ge-
nelde beş aşamal ı bir oluşum sergilemektedir:

1. Olayın patlak vermesi,
2. Organize olunmas ı,
3. Yönetimde kar şı karşıya gelirımesi,
4. Sonlandırma,
5. Tepki ve açıklamadir.

Toplu hareket için tetik çekildi ğinde hükümlü! tutukluların
başlangıçta kısa bir süre organize olamad ıklar ı görülmektedir.
İşte bu kısa sürede cezaevi yönetiminin soruna müdahale ede-
rek olayı sonlandırmadaki bu altın fırsatı yakalamas ı gerekmek-
tedir. Ne var ki, cezaevi yönetimi haz ırlıks ız yakalandığında
organize olmas ı için geçen sürede hükümlü/tutuklular ın da
organize oldukları ve yönetimin bu ş ansı yitirdiği görülmekte
ve dizindeki aşamalar gerçekleşmektedir.

Cezaevlerinde güvenli ğ in korunmas ı için personel ile
hükümlü/tutuklu arasındaki iletişim kanallan aç ık tutulmali;
bu iletişim iki yönlü olmalı; makul süre içinde yanıtı garanti
edilen, belirgin ve etkili şikayet yolları bulunmalid ır. Bu tür
iletişim cezaevinde stresi zaltacak/havanm gerginle şmesini
önleyecek niteliktedir. Diğer bir anlatın-la, cezaevlerinde düzen
bozucu toplu hareketler, normal iletişim kanallarmm tıkanma-
s ı/ sonuç vermemesi halinde ba şvurulan dramatik bir ileti şim
biçimi olmaktad ır. Kuşkusuz, personelin hükümlü/tutuklu-
larla işbirlikçi-dostluk ilişkisine girmeleri için kurumun her
bölümündeki görevli personel d ışında üst-düzey yöneticileri
de görü şmeye aç ık olmalı dır. Bu doğrultudaki iletişim, per
se, cezaevi kurumunda belirecek çatışmay ı yıkıcı olmaktan
ç ıkarıp yap ıcı hale sokabilecektir. Bu durumun tekilli ği, insan
ilişkilerinde çatışmay ı çözümleme tutumunun kay ıp-kazanç
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TOPLUMSAL açısından görünümünü içeren aşa ğıdaki şekilde oldukça be-
Ni/EN lirginle5mektedir.21

Şekil 2.

İ

 Yüksek çahşmay ı yumuşatma,	 Mü şterek sorun çözme
taraflar aras ı karşı l ıkl ı 	 çabalar ı/işbirliğ i ile
uyumu tek yönlü sağ lama	 çift yönlü tatmin

işbirlikçi, kar (kayıp-kazanç)	 (kazanç-kazanç)

taraf ın 1 Pazarlık çabalar ı- her iki tarafın 1
tatminine kazanç ve kay ıplan pazarl ığı	 1yönelik	 1
davranış lar	

1 
(kazanç-kay ı p)

Çatışma varl ığın ı	 Yetki kullanarak
yads ıma çabaları 	 tek yönlü uyum
(kay ıp-kazanç)	 sağlama çabalar ı

Düşük	 (kazanç-kayıp)

Yüksek

Tek yanl ı çıkar sa ğlamaya yönelik davramşiar

Öte yandan, her ayaklanma! isyan giri ş in-ıi/ olgusu sürecin-
de koparilan tvizlerin yeni tvizlere gebe olaca ğı göz ard ı edil-
memelidir. Mahpuslara kurum yönetimince eylem yapabilme
ve kendini ifade edebilme için sağlanan her yeni fırsat olumlu
bir atmosfer ve rahatlama sa ğlamakta ise de, bunun geçici bir
durum olduğu unutulmamalıdır. Yabancı bir ülkenin sultası
altu-ıdaki toplumun yönetiminde olduğu gibi kabul edilen her
istemin, istemleri ikiye katlayaca ğı bilinmelidir. İş te bu "artan

kadir k ıymet bÜmezlik" kuramını "okşadıkça kabar ır" deyişi en
çarp ıcı şekilde ifade etmektedir.

KurumdakiJbrn ıal düzen ve otoritenin korunmas ı açısın-
dan, mevcut personelin oluş turduğu tesanüt duvar ında beliren
az say ıdaki çatlakların (somut fiziki kıs ıtlayıcılar benzerinde
olduğu gibi) mahpuslarm kendi avantajlar ına kullanmak üzere
istismar edebilecekleri göz ardı edilmemelidir. Bu doğrultu-

21 Ekz,, C. Can, " İş hayatında çatışma yönetimi ve verimlilik" Anahtar Der-
gisi (Eylül 1992) s. 11; Home Office, Control in prisons: A Reviem of the ü-
terature (Research study n. 118) London 1990 pp 73-75; www. acsp. uic.
edu/oicj/pubs/
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da özellikle mahpuslarm s ızlanmadığı/ şikayet etmedikleri TOPLUMSAL

konumda, kurum personelince endişe duyulmas ı gerektiği DUZEN

bilinmeli; dinamik birgü venlik anlayışı benimsenmelidir. Kurum-

da bir şeylerin ne zaman olacağı bilinmediğinden, olay geli ştiğinde,

haz ı r olunmal ıd ır.

3.3.4. Cezaevi Paradoksu

Cezaevi modem, uygar toplumlar için bir paradoks veya
geçmişin sadist bir ansi olarak görülmekte; gayri insani ve
etkiden yoksunluğu ile günümüz dünyasma ters dü şmektedir.
Ne var ki, bir kurum olarak kullanılmaktadır?2 Bu durumda
kurumdaki zaman elverdiğince değerlendirilmelidir. Yaln ı zca
"zaman doldurn ıan ın" kurum yaşammdaki negatif de ğerleri
vurgulay ıcı ve hükümlülerin girdikleri andan daha kötüle şmiş
olarak çikacaklar ı göz önünde bulundurulmal ıdır. Bu doğrul-
tuda, Avrupa Cezaevi Ktirallan 2l ile işkence Sözle şmesi'ndeki
ilkelere uyan ık içerisinde çekilen mahrumiyet ve ac ılara limit-
ler getirilmelidir. Bu amaçla normia ştırılacak infaz rejiminde;
(1)Hükümlüler biçimsellik ötesi "gözlem ve suııflandırmaya
tabi tutulmalı ve bu işlev belli aralıklarla güncelleş tirilineli;
(2)Kurumsal güvenlik önlemleri ça ğdaş ve modern teknoloji
ile desteklenmeli; (3) Günlük programda yer alan yeme-içme,

"Biz, geçmişin ceza kurumların ın ya ortadan kaiktığı ya da ancak alış -
kanl ık zoru ile ya şamakta olduğu ve fakat vicdan ın yeni isteklerine daha
iyi yanü verecek ba şka kurumlar ın da daha doğmamış oldu ğu bir zama-
na erişmiş bulunuyoruz" E. Durkheim, Ceza Evrin ı inin Iki Kanunu, (Çev.
H. Topçuoğ lu) Ankara 1966s. 34; Ank. Ünü', Hukuk Fakültesi 40. Yıl Ar-
ınağan ı, Say ı 210, 1966, s. 148; kurumları n kökenlerinin doğru sorgulanmas ı,
ardı nda hangi ama çlann, çıkarlann ve güçlerin bulunduğu, hangi tehlikeleri
ve kötülükleri önlemeye yard ımcı olduğu, önceki meşruluk nedenlerinin günün
değişen koşullarında geçerli olup olmadığı, tarihsel deneyimin bu kurumun an-
lam ı, korunmas ı, istikrarı veya tehlikeye sokulmas ı bakı mlarından neleri öğret-
tiği, bunların yorumu ve olas ı reform gereksinmeleri bak ı m ı ndan buradan çı kan
sonucun saptanmas ı gerekn ıektedir (M. Kriele). Bkz., H. Ökçesiz, "Hukuk
Kültürünün Yap ı s ı , Nomos-Physis Çevresinde Yedi Üçüzlü Bir Kurguy-
la Aç ıklama Şemas ında Egemenliğin Irdelenmesi" Anayasa Yargısı, An-
kara 2003, s. 126,

23 Ayr ıca 1957 yılmda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyince
kabul edilmiş " ... Standart Minimum Kurallar" ile mahpus çocuklara özgü
"Beijing Kuralları " vard ır.
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TOPLUMSAL çalışma, eğitim ve ya şam koşullar ı standartlarm çok üstünde
DU İEN gerçekleştirilmeli; ve (4) İyileş tirme programlar ı .etkili/doyu-

rucu olmand ır. Bu doğrultuda infaz ve tretman rejimi gerçek-
leştirilmediğinde ise, ayaklanma/isyan, rehin alma, yang ın
çıkartma ve firar olgularmm ekonomik ve toplumsal bedeli
umulmad ık derecede yüksek olmaktad ır. Tek seçenek insanc ıl
ve demokratik yaklaşım olup; hükümlülere güvenilmeli ve
geleceğe umutla bakmalar ı sağlanmalidır.24

3. 3. 5. İnsan Hakları ve Cezaevleri

Suç işleyerek başkalarmın hakkını ihlal eden hülcümlülerin
"ha klan", toplumdaki hukuka uyarli ki şilerin genelde sağlamak
için uğraş verdikleri iaşe, ikamet, eğitim veya çalışma koşulla-
rınm iyisine sahip olmalar ı, eleş tirisi konusu yap ılmaktad ır.

Kuşkusuz, kimlerin cezaevi hükümlüsü olacağmın şans işi
olmas ı sayı ile ekseri suçlu davranışm iradi olmadığı, uyuştu-
rucu madde, alkol, akıl hastalığı veya ekonomik baskılar gibi
faktörlerin ürünü olduğu şeklindeki savlar bir kenara b ırakıl-
dığmda, bu tutuma verilecek yanıtlar şöyle s ıralanabilir:

• Medeni haklar ile insan haklar ı birbirinden ayr ıt edil-
melidir. Medeni haklar sosyal sözle şme fikrine dayal ı olarak
oluşan ve ihlali halinde yitirilmesine karşın tüm insan haklar ı
"insan" olmak nedeniyle sahip olduğumuz haklardır. Bu haklar
s ınırlandırılabilirse de, sonland ırilamazlar.

• "Kişiler ceza ald ıkları için cezaevine gönderiln ıekte; yoksa, ce-

zalancl ı riln ıak için değil" deyişi göz önünde bulundurulmal ı dır.
Hürriyeti bağlayıc ı cezaya mahkumiyet ki şinin yaşamını tehdit
eden cezaevi ko şullarmda kalmasmı veya cezaevi personelince
kendisine kötü muamele yapılmasına izin vermemektedir (pn-

mum non nocere). Ne var ki, mahkeme hükmündeki yapt ırım,
belli bir evre veya yöredeki orant ıs ız şekildeki a ğır cezaevi

24 "Insan hapiste hep umut eder" (N. Hikmet); Council of Europe, Psyhosoeiai
Intewentions in the Criminal Justice System, Strasbourg, 1995, pp. 81-91;
Avrupa Konseyi, Avrupa Cezaevi Kurallar ı, Strasbourg (Ter. M. T. Yücel).
Ankara 1987; Ç. Emeç, "Insanca" Hürriyet (23.1.1991) s. 5.
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koşulları, mahpusluğu "keyjiliğe" büründürecek dereceye gö- TOPLUMSAL

türebilmektedir. 	 DUZEN

• Salıverilen hükümlüler sonuçta topluma dönmektedirler.
Hükümlünün tabi olacağı zalimarıe rejimin onları hukuka veya
diğer kişilerin haklarına karşı daha duyarlı yapacağı düşünül-
memeli; bu tür rejimli hükün ıliilerce "1 ıjfl" olarak alg ılanacağı
göz ardı edilmemelidir.

+ Toplumca suçlulardan çok suç ma ğdurlar ı üzerine
eğinilmesi ileri sürülmekte ise de, bu konu bir seçim i şlemi
olmak dışında her iki grubunda korunmas ı gerektiği şeklinde
algılanmalıdır. Mağdurlarm ceza adaleti sisteminde daha iyi
muamele görme ihtiyac ı olduğu (soruş turman ın her evresin-
den bilgilendirilmesi, duru şmada yeterince dinlenmesi, hak
ettiği tazminatı alabilmesi gibi) kadar cezaevi koşullarınm
da minimum insan haklarına saygmiilc içinde olu şturulmas ı
gerekmektedir?5

• Hükümlülerin tabi olaca ğı iyileştirme rejimi ülkenin
uygarlık seviyesini gösterirken (Churchill), bu rejimin hepi-
mizi etkileyeceği de unutulmamal ıd ır. Toplumda sorumsuzca
davramşa yer veren odaklar her zaman için bir tehlike oluş-
turmaktadır. Böyle bir odağm varlığı, başarı olarak algılanma
ve diğer gruplarca da benimserıme riski taşımaktad ır. Unu-
tulmamand ır ki, bugün için tehlikeli suçlular/teröristler için
geçerli olabilecek bu tür tretman yar ın sokak çocuklar ı ve diğer
marjinal gruplar için de geçerlik kazanabilir.

Cezaevlerindeki ko şullar ın uluslararas ı standartlara
uyumlu bir oluşum sergilemesi doğrultusundaki strateji, bir
çok aktörün katılımını öngörmektedir. İlk önce, yasama erki
ve mahkemeler, cezaevlerine gönderilecek hükümlü say ısını
azaltma dorultusunda önemli bir rol üstlenebilirler. Kapasite
üstü hükümlü ve tutuklu bar ındirılması konumunda koşulların
iyileştirilmesi imkans ızlaşmaktad ır. Ne var ki, hAkimler, genel-

Bkz., Adalet Bakanl ığı, 21. Yüzyı la Girerken Ceza/ann İnfaz ı Sempozyumu.
(21-22 Ocak 2000) Ankara 2001, ss. 150-180; Sa ğlık hizmetine ula şım hak-
k ı için bkz., Infuz Hukukunun Sorun/an, (Sempozyum 24-25.11.2000 Ankara)
Goethe-ınstitut Ankara 2001.
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TOPLUMSAL de, cezaevi nüfusunun büyük bir yüzdesini (% 44) olu ş turan
OU7EN tutuklulara özgü alternatif tedbirleri ara ştırmak için donatılnıış

değildir. Bu bağlamda. yeni CMK sistemi ile ilkeselleştirilen
tutukluk süresini sınırlama ile adli kontrol tedbiri önemli ge-
lişmelerdir.

İkinci grup aktörlerde, cezaevleri genel müdürü ile ce-
zaevleri müdürleridir. Bunlarm, mahpusluk konusundaki
profesyonel yaklaşımları, hükümlü ve tutuklu haklarma say-
gınl ılc gereğini içermesi ve bu anlay ışı personele aktarmas ı
gerekmektedir. En azmdan bu tutum, cezaevi rejiminin keyfi
öldürme, işkence veya gayri insani veya a şağılayıc ı cezay ı
önlemesi, cezaevleri ile d ı dünya arasında (özellikle ailesi ve
avukatlar ı ile) devamlı temasi kolayla5tırması,26 kurumdaki
işlemlerin, otoritenin keyfi ürünü olmak yerine konuklarına
açilclanabilir nitelikte kararlara dayak olmas ını ön görmelidir.
Bu ilkeler, kuşkusuz, zengin veya fakir ülke ayr ımı olmaks ız ın
her ülke cezaevi sisteminde eri şilebilecek türdendir.

Cezaevi rejimindeki kaliteyi belirleyen en önemli faktör,
ekseriyetle cezaevi yönetim kalitesi ise de, konuklar ın kendi
haklar ını bilmesi de önemlidir. Hakları hakkındaki bilgi nok-
sanhğının daima kötüye kullanılma riski vard ır. Bu konuda
ulusal mahkemeler yanında ulusal insan hakları kurumlar ı
önemli rol üstlenebi1irler.' Ku şkusuz, hükümlü ve tutuklula-

26 Ş . Ünal, Avrupa İnsan Hakları Sözleş mesi, (TBMM Yayın no. 89) Ankara
2001, ss. 224-228. Cezalar ın infaz ına dair Tüzükteki düzenlemeyle "hü-
kümlü ve tutuklular idarenin kontrolündeki telefonlarla yakınlar ı yla gö-
rüşebilirler; telefonla görü şme ayr ı ntı l ı olarak Yönetmelikle düzenlen-
miş tir.

27 S. Stum, "Resolving the Remedial Dilemma: Strategies of Judicial Inter-
vention in Prisorıs", 138 Llniversily of Pennsylvania Lar ı, Revıew, 1990, p.
805; Council of Europe, Hujnan Rights in Prisons, Strasbourg 1986; Hapis-
hanelerde Insan Hakları, (Çev. 1. Kuntbay) Ankara K. Tomasevki, Pri son
Health, F1EUNl) Helsinki 1992; M. Türker, "Türk Cezaevlerinde Insan
Haklann ın Korunması için Adalet Bakanlığı 'na Pratik bir Oneri: Stan-
dart]a ştırma Yolu ile iyileş tirme", Manisa Barosu Dergisi Y ıl: 17, s. 66 ss.
25-44 ve" ... :Podular/kdirect Supervision Mimari Tasarım", a. g. d.,
Yı l: 18, s. 69 ss. 32-48; TBB, Ceza ve Tuhıkevleri ile ilgili Araş t ı rma Raporu
Yayın No. 3; Ingiltere ve Callerdeki ziyaretçi kurullar ı için bkz., www.
homeoffıce.gov.uk/bov/; Türkiye'deki düzenleme için bkz., Ceza Infaz
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r ın haklardan yararlanmas ı bazı kayıtlara tabi tut-ulabilirse de; TOPLUMSAL
bunlar, kanuna dayal ı olmak kadar demokratik bir toplumda DUZEN

kamu düzeni ve güvenli ği düşüncesiyle gerekli ve me şru olarak
takip edilen amaçla orant ıl ı olmalıd ır. Özetle, oranlil ık ilkesi
cezaevi yaşamına ilişkin tüm karar ve i şlemlerde göz önünde
bulundurulmal ı; hakl ı görülür bir ayr ıma bağlı olarak veya
disiplhıin korunmas ı ayrık olmak üzere hürriyetten yoksunluk
koşulları ve cezaevi rejinıleri, bu durumun içerdiği ızdırabı
yoğunlaştırmamal ıdır (Avrupa Cezaevi Kurallan, Kural 64).

3.3.6. Ceza ve Tutukevi Mimarisi

Bir ülkedeki infaz tarihi, çoğu bakımlardan, cezaevleri mi-
marisinin konumu ve gelişmesi ile dile getirilebilir? Suçlular ı
iskan etmek üzere inşa edilen cezaevi binaları toplumun bakış
açısmı, infaz felsefesi ve siyasetini, k ısaca toplumun adalet/di-
siplin anlayışını yans ıtmaktadır.

Ceza infaz kurumlar ı, tutukevi ve hürriyeti bağlayıcı
cezalar ın infaz edildiği kurumlar olarak ikiye ayrılmaktadır.
Tuttıkevinde duruşma için bekleyen çe şitli kişilikteki sanıklar
bulunduğundan güvenlik dü şüncesi oldukça a ğırlık kazan-

Kurunı lan ve Tutukevleri izleme Kurullar ı Kanunu Kanun ne. 4681, Kabul T.
14.06.2001. Ceza Infaz Kurum/an ve Tutukevleri izleme Kurul/an Yönetmeli-
gı .li "Osmanlı Devleti'nde cezaevi olarak genellikle kale burçları kullanı lmış,
karanl ık, havas ız ve nemli olduklar ı için bu yerlere Farsça'da "karan-
l ık, s ık ıntıl ı ve dehşete düşürücü hapishane" anlam ına gelen zindan
ad ı verilmiştir. Istanbul'daki Yedikule, Eminönü'ndeki Baba Cafer ve
Kas ımpaşa'daki Tersane zindanlar ı ba ş lıca örneklerdir. Istanbul zindan-
ları 1831'de kald ınlm ış ve Sultanahmet'te Mehterhane olarak an ılan Ib-
rahim Pa şa Saray ı'nın bir bölümüne Hapishane-i Umumi kuruhııuştur.
Bu cezaevindeki mahpuslar 250 ve 500 ki şilik iki ko ğuş ta muhafaza edil-
mişlerdir. Tavandan ayd ınlatılan 3.5 m2 dolay ında 14 kişilik tek hücrele-
ri ile birlikte sübyan ko ğuşu da yer almaktayd ı . Bu cezaevi 1930 y ıl ına
kadar kullanılmış olup, bu tarihten sonra yeni Adliye binas ı yap ımı için
hapishanenin bir k ısm ının da dahil olduğu saraym arka k ısm ı ile birlikte
y ı k ılmış tır. Beyoğ lu ve Üsküdar Tevkifhaneleri 1880-1887 y ılları arasm-
da tesis edilmiştir. Daha sonra 1920 y ıllarında Ishakpa şa Tevkifhanesi
yap ı lmış tır." M. Y ıld ıztaş, Mütareke Döneminde Suç Llnsurlan ve İstanbul
Hapishane/eri, IU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yüksek Lisans Tezi, 1979- Tez no: 12050.
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TOPLUMSAL maktad ır. Tutukevi konuklar ı, hükümlüler gibi cinsiye, ya ş
DU/EN (çocuk/yetişkin), sağ lık ile suçluluk özgeçmişine (ilk defa/

mükerrir) göre s ınıfland ırılmalı; bu amaçla tutuk hakkında bu
tür bilgilerin elde edilmesini sa ğlay ıcı bir gözlem birimi bulun-
mal ı dır. Bu bilgiler, kuşkusuz, hükümlü s ıfatı kazanıldığında
değerlendirilmelidir.

Ceza infaz kurumunun in şasında göz önüne alınmas ı
gerekli iki pararnetre, kurumun büyüklüğü ile çevre güvenli-
ğidir. Hükümlü ve tutuklu say ısının kabarık olmas ı karşısında
aynı yap ı içerisinde belli büyüklü ğe sahip ayr ı bloklarm inşa
edilmesi; mümkün olduğu takdirde ademi merkeziyet tesisi ön
görülmelidir. Kurumlar için gerekli alan konusunda a şağıdaki
verilere yer verilmi5tir.29

Genel Ki ş i	 Inşa Kişi Toplam Kiş i
Kurum	 Yatak	 Alan Ba şına Edilen Için	 İçin

Büyüklüğü Kapasitesi	 Yüzey

(m')	 (m2)	 Alan ı (m2)	 (m)	 (m)

Küçük	 50	 18000 360	 3500	 70 14000 280
Orta	 250	 35000 140	 12500 50	 50000 200

Büyük	 1000	 70000	 70	 35000 35  140000 140

Nitekim, Avrupa Cezaevi Kurallan'nca "hükümlü ve tutuklu-

/ara sağlanan ikamet ve özellikle tüm yatına yerleri, iklim ko şulları ve

özellikle bir metreküp hava içeriği, makul ölçüde alan, ışıkland ırn ıa,

ıs ı tma ve hıavalandı rnıaya gereken önem verilerek sağ l ık ve hijyen

gereklerine uygun olmal ıdı r" hükmü getirilmiş tir (Kural 15). Bu
bağlamda cezaevi kompleksinde yer alacak binalar ile hükümlü
ve tutuklu barınma mekanlar ı yerleşim türlerine aşağıda yer
verilmiştir:

Ayr ı ca bkz., Avrupa Konseyi, Avrupa üzaevi Kuralları, Md. 14-19.
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DÜZENü
TÜRK CEZA S İYASETİ VE KR İ MiNOLOJ İ Si

1, Binalar ın Fiziki Yerleşimi
	 Tekerlek, tekerlek parmakl ığı

Kampüs	 Radyal

Merdiven, Telefon DireğP°
	

Küme

E ve Özel Tip Cezaevleri, 1970'li y ılların başlarında projelend ırilip ha-
yata geçirilen küçük ko ğuş esasına göre inşa edilen E tipi cezaevlerinde
yaşama bölümü iki katlı olarak yap ılm ış alt kat yemekhane ve dinlenme
salonu, üst kat ise yatakhane olarak düzenlenmi ştir. E tipi cezaevinde 18
koğu ş , özel tip olarak adlandınlan cezaevinde ise 12 ko ğuş bulunınakta-
d ır. Bu cezaevlerindeki ko ğuş esas ı, isyan çıkarma, öldürme, koğuş ağa-
ligi, kumar oynatma, say ım vermeme, aramalara engel olma, aile, akraba
ve avukat görüşlerini örgüt iznine tabi kılma, açlık grevi ve ölüm orucu-
na, tecride veya ölüm dahil bir tak ım bedensel cezalara mahküm etme,
koğuş kap ılannı kapattırmama, duruşma ve hastaneye gitmeme, kurum
görevlilerini rehin alma gibi olumsuzluklan da beraberinde getirmi ş tir.

Koğuş esasına göre inşa edilmiş E tipi ve özel tip cezaevleri 3, 4, 5
ve 6'şar kişilik oda sistemine dönü ştürülmüştür. Öte yandan, tehlikeh
suçlulan kontrol etmek amac ıyla tek ve üç kişilik oda sistemine dayal ı
500 kiş i kapasiteli (120 adet tek, 120 adet 3 ki şilik odalardan oluşan) ceza-
evleri hizmete sokulmu ştur. Zamanla bu tipte yap ısal özelliği nedeniyle
yeterli görülmeyerek F Tipi yüksek güvenlikli cezaevleri projelendirile-
rek inşa edilmiş tir. Bu proje temel alınarak orta güvenlikli L veLi tipleri
de hizmete sokulmu ştur. Ünite sistemli bu cezaevleri, L Tipi 479, M tipi
230 ki şiliktir. Her ikisinin de tasar ım özellikleri ayn ıd ı r.
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TOPLUMSAL	 Bahçe
DUZEN

2. Hükümlü ve Tutuklu Barınma Mekanları
- Doğrusal: Hücreler D ış Duvarlarda

Koridor

Hücreler içerde

Koridor

Koridor

Modüler Tip: Hücreler D ış Duvarlarda
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Genelde cezaevlerinde otorite ve disiplin kurulmas ı TOPLUMSAL
amacıyla başlangıçta popüler olan 'panoptic' yapı mimarisine DUZEN

(dairsel olarak yerleş tirilen hücrelerin merkezdeki bir kuleden
izlenmesi ve izlenme dü şüncesi ile mahpuslarda disiplin bilin-
ci oluşturulmas ı) egemen olan saydamlik dü şüncesi modern
cezaevlerine yerleştirilen kameralarla güncelliğirıi korumak-
tadır.31

3. 4. Ceza Yasaların ın Rasyonelliği

Ceza yasalar ı, ulusal gerçeklerin de ğerlendirilmesine
dayalı olmal ı; geçmişin kriminolojik ve istatistik analizleri ile
ceza adaleti sisteminin etkir ılik/verinılilik değerlendirilmesini
kapsamalıd ır. Bu doğrultuda aşağı da yer alan ilke-öğelerin
temel çerçeve oluşturduğu göz önünde bulundurulmalidır:

• Suç kavramınin göreceli olduğu, toplumdan topluma,
aynı toplumda farkli zamanlarda ve ayr ı sosyal gruplar ara-
smda değişmeler gösterdiği;

• Suç türlerine göre değişik oranda olan karanlıkta kalan
suçların (darkfigures) küçümsenmeyecek ölçüde oldu ğu;" bu
suçlardaki failler aras ında "hukuka saygı l ı davran ış görüntüsü
veren" kişiler oranının hiç de az olmadığı ;

• Kalıplaşrmş suçlu tipleri veya kimlerin suç i şleyebileceği
konusundaki ön yarg ıların etkisi ile toplumdaki baz ı grupların
suç isttistiklerinde fazlaca görüldü ğü;

• Yeni suç yaratma/suç olmaktan ç ıkarma (criminalisation/

decriminalisation) sürecinde konusu edilen "eylemin", toplum
üzerindeki olas ı etkisinin değerlendirilmesi; suç olmaktan
çıkarılnıa halinde var olan soruna sosyal nitelikte önlemlerle
değinilmesi; toplumsal tepkinin tümden terk edilmemesi ge-
rektiğinde, tepkinin başka vas ıtalarla belirlenmesidir.

31 M. Foucault, Hapishanenin Doğu şu (Çev. M. A. K ı l ıçbay) İmge Kitapevi,
1992.

32 Almanya'da dörtte üçü kay ıt dışı kalırken, Fransa'da yalnızca % 20'si
kay ı tlara geçmektedir.
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TOPLUMSAL	 Aynı paralelde ulusal ceza yasalarına bakıldığında ise;
DIJZEN küreselle şme doğrultusunda yabanc ı kaynaklardan aktar-

malar yanında mevcudun k ısmen korunduğu gözlenecektir.
Ancak bu süreçte yalnızca önemli ve devamlılık gösterebilecek
nitelikte olanlar korunacakt ır. Anılan zorunluluk, kuşkusuz,
hukukun devaml ılığı gereksinmesinden kaynaklanmakta; ve
hukukta devamhlik ise, hiç de savsaklanamayacak bir nitelik
taşımaktadır. Bugünün yasa koyucusunca kabul edilen baz ı de-
ğişikliklerin gelecek yasama döneminde de kabul görebilece ği
inanc ıysa, en azından baz ı hallerde göreceli bir devaml ıliğm
teminatı olmaktad ır.

ithal nitelikli olmayan iki de ğerli yasa, 1965 tarihli İsveç
Ceza Yasası ile 1975 tarihli Almanya Ceza Yasas ı'ndaki deği-
şikliklerdir. Her iki yasa da, k ısa, özlü ve genelde esnek olup,
kasuistik yöntem giderilmiş tir. İsveç Ceza Yasas ı temelinde
yatan düşünceler açısından ilginç bir görüntü sergilemektedir:
Yasanın dayanağı olan felsefeye ait bir anlatıma Ceza Yasası
metninde yer verilmemi ş ise de, haz ırlanmas ı sürecinde dile
getirilen dü şünceler ve yasada yer alan düzenlemeler, "öç
alnıa" yerine "önleme"nin amaçlandığını göstermektedir. Ya-
say ı haz ırlayanlara egemen olan dü şünceler ise, Avrupa ceza
felsefesinde yer alan çeşitli ekollerin fikirleri yerine "sağ duyu,

pratik deneyimler ve hünıanizmdir".

Varılan nokta odur ki, ceza yasalar ı adil olmalar ı yanın-
da demokratik niteliklere de bürünmelidir. Demokratiklik
doğnıltusunda, kamuoyunun esiri olunmamas ı üzerinde de
özenle durulmal ı; toplumsal dirlik ve düzenin korunmas ı
çerçevesinde yalnzca köklü beklenti ve umutlar göz önüne
alınmalıdır. Diğer bir anlatımla, kamuoyu tepkisine, toplumun
idealleriyle uyumlu olmak ko şuluyla yer verilmelidir. Oysa,
az ınlıkta bulunan ki şilerin, yerleşik değer ve düşüncelere ters
tutum ve davranışlarmın normalleştirilmesi uygarhğın yozlaş-
masina fırsat verecektir. Bu bağlamda, Anayasa, İnsan Haklar ı
Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi belgeler
sınırlay ıcı bir çerçeve olarak alg ılanmalid ır.

Ceza yasaları reform çalışmalarında; toplumdaki de ğerle-
rin bir ayna gibi yans ıtılması veya rehber ilkeler konulması mı
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gerektiği konusunda her zaman için geçerli bir kural yoktur. TOPLUMSAL

Bilinen bir gerçek, "ceza kanunlann ı n yarı s ı, yarardan çok zarar DUZEN

vermektedir" (1895, 0. W. Holmes). 33 Bu nedenle, konunun her
aç ıdan irdelenmesi gere ği, değişimler bazen ayna, bazen de
rehber, ilerici norm koyma niteliğine bürünebilir. Nitekim, 3713
say ılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 23/c maddesi ile TCK'nın
140, 141, 142 ve 163. maddelerindeki eylemlerin suç olmaktan
ç ıkar ılmas ı (TC Resmi Gazete, 12.4.1991,say ı 29843 Mükerrer)
birinci; Cezaların İnfaz ı Hakkı ndaki 647 saydı kanun ise, ikinci
işleve örnek olarak gösterilebilir.

Ceza siyaset biliminde en geçerli kural, ceza yasas ınm
hazırlanmas ı ve yeni projelerin tasarlanması sürecinde ulusal
kallcmma planlarmda olduğu gibi toplumsal gerçekler, gerek-
sirıme ve olanaklarm ortaya ç ıkarilmasıdır. Bu bağlamda, ceza
adaleti sisterrânin üstesinden gelebileceği iş yükünün (kolluğun
tüm suçluları yakalayabilmesi, ceza mahkemelerinin tümü-
nü makul sürede yargılayabilmesi ve cezaevlerinin tümünü
muhafaza/ iyile ş tirebilmesinin) s ırıırlan olduğu göz önünde
bulundurulmal ı; olu ş turulacak suç kodeks'inde toplumsal
korunma açısmdan önemini yitirmi ş suçlar için suç olmaktan
çıkarma (decriminalisation)/ıdari suç yaratma süreci çahştırılma-
lı; suç kodeksinde yer alan/alacak yeni suç türleri için (çevre ve
bilişim suçlar ı ile kara para aklanması, insider erime) toplumsal
kültür yaratma seferberli ğine girişilmelidir.

Kriminolojinin A, B, C, sinde yer alan suçlu, toplum ve
mağdur üçlüsündeki mağdurun rol ve işlevi ise, bu bağlamda
irdelenmesi gereken bir konu olarak görülmü ştür

Araş tırmac ılar, hukukun varlığının bezen ihtilaflar ı doğurduğunu göz-
lemlemi ş lerdin E. M. Schur, Lazv and Society: A Sociological Vıew, New
York: Random House, 1968, p. 84.
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4. suç BLiM İNDE MAĞDUR

Mağdur sosyal normlardan sapma veya suç türü eylemler
sonucu etkilenen kişidir. Kuramsal olarak, ma ğduru olmayan
bir suç hemen yok gibidir. Alkol/uyu ş turucu bağımlıları ile
fahişelerin suçlu ve mağdur olduklarma ilişkin kuşkular var
ise de, bunların kendi kendilerini mağdur ettikleri göz ardı
edilmemelidir. Mağdurun yakmları da bazen mağdur olabil-
mektedir (Birlikte Mağdurluk). Mağdur türleri olarak, bireysel
ya da, örgüt, devlet, hukuki topluluk ve uluslararas ı düzen gibi
kolektif mağdurluk göze çarpmaktadır. Mağdurun olu şumu
ise, yalnızca kişiler arasında olmayıp; kişiler ile örgüt arasmda;
örgütler aras ında (bilgisayar suçu örneği); veya kişiler ya da
örgütler ile devlet, hukuki topluluk veya uluslararas ı düzen
arasında olmaktadır.

Mağdurlar üzerine yapilan ara ştırmalarda suçlunun güdü-
leri yerine suçlu ile ma ğdur arasındaki etkileşim soruşturulrnak-
ta; bu yakla şım Hans von Henting (1948) taraf ından; "Mağdur

bir bak ıma failleri biçimlendirmektedir. Fail ile mağdur aras ı ndaki

çatışma kriminolojinin temel verisi olup, bu iki taraf aras ı ndaki kar-

şı l ıklı etkileşim nedensel unsurlar ın karşıl ıkl ı değişiınine sebebiyet

vermektedir" şeklinde aç ılclannııştır.

Bir diğer yönden, Jerusalem (1973), Boston (1976), Müns-
ter (1979), Kyoto/Tokyo (1982), Zagreb (1985) ve Jerusalem
(1985)'de düzenlenen uluslararas ı sempozyumlar ma ğdur
bilimirıi oldukça geliş tirmiş tir. Bu paralelde 1979 y ılında
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Münster'de Dünya Mağdur Bilimi Derneği kurulmuş; 1981- SUÇ BILIMINDE

1987yilları arasmda Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Seçilmiş 1GDUR

Uzmanlar Komitesi'nce ma ğdur biliınindeki teori ve araştırma

bulgulan içeren aşağıdaki üç belge hazırlanmış ve Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulunca kabul edilen bildirge yayııılanmıştır:

- Şiddet Suçları Mağdurlarma Tazminat Verilmesi Hak-
kındaki Avrupa Sözle şmesi,

- Bakanlar Komitesi'nin Ceza Kanunu ve Usulü Ba ğlamın-

da Mağdurun Konumu hakkmdaki Tavsiye Kararı,'

- Bakanlar Komitesi'nin Mağdurluğun Önlenmesi ve Mağ-

durlara Yardım hakkmdaki Tavsiye Karar ı,

- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kas ım1985 tarih

ve 40/34 say ılı "Suç Iviağdurlan ve Güç Suiistimali üzerine Temel

Adalet ilkeleri Bildirgesi" .

Mağdurluk, mağdurluk öncesi, mağdurluk konumu ve

mağdurluk sonrası olmak üzere üç evrede irdelenecektir.

4.1. Mağdurluk Öncesi

Mağduriyete götürücü risk faktörleri üç ana grupta top-
lanmaktad ır:

1. Birinci grupta yer alan mekan ve sosyal faktörler konu-
nun "fr-sat" yönünü vurgulamaktad ır. Bu bağlamda, çevre-
mekan ve mimari yap ı ile insan tecrübesi (mağdur olma, suç
korkusu) arasmdaki etkile şim incelenniiştir. Kuşkusuz, insan

davranışı ile çövre şekillenmekte; arazi ve yapılar etkilenmekte;

bunlarm oluşturduğu ortamdan da insan davranışı etkilenmek-

te; değ işmekte/motive olmaktad ır.

Conseil de 1' Europe, La position de la victime dans it cadre du droit penal
et de la procedure penale, Strasbourg 1985; Terör ve Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların Karşı lanması Hakkmda Kanun Tasar ıs ı, Insan Hakları
Koordinatör Üst Kurulu Yay ınları No. 2 Ankara Kasim 1998 s. 40

" Birle şmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kas ım 1985 tarih ve 40/34 say ıl ı
"Suç Mağdurtan ve Güç Suiistimali üzerine Temel Adalet ilkeleri Bildirgesi"
Handbook on Justice for Victims United Nations Office for Drug Control
and Crime Prevention, New York 1999, pp. 116-118 Web adresi: http://
www.ifs.univie.ac.at/ —unciin/uncjin.html
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SUÇ Bit İM İ NDE	 2. Kişisel faktörler göz önüne alınarak mağdur olma eğilimi
MAGDUR ve Mağdur olmaya yatk ınlık araştır ılmaktadır. Kimse "mağdur"

olarak doğmazsa da; kazanılan fiziki, psikolojik ve sosyal ka-
rakteristikler (örneğin zafiyet, özür) ma ğdur-suçlu arasmdaki
etkileşimi fazlaca etkilemektedir. Bu gruptaki mağdurlar bir
bakıma mağduriyet öncesi sosyal ve psikolojik yoksunluk
içinde mağduriyete teslim olmu ş ve kendini savunma istenci
de azalmış kişilerdir. Öte yandan; potansiyel suçlu, potansiyel
mağdurun aşırı fiziksel, psikolojik veya parasal cazibesi nede-
niyle de tahrik olabilmektedir.

3. Mağdur olma riskini artıran davranış faktörleri (yaşam
stili, gösteriş merakı) arasında potansiyel ma ğdurun bilinçli
veya biinçsiz güvenlik tedbirlerini ihmal etmesi/ yads ıması;
ve kendisini devamlı olarak bilinçli veya bilinçsiz mağduriyete
neden.olacak riskli durumlara sokmas ı yer almaktad ır.

4.2. Mağdurluk Evresi

Suçlar, suçlu ve ma ğdur arasmda cereyan eden etkileşim
sürecinde gelişmektedir. Bu süreçte, potansiyel ma ğdur ve suç-
lu, eylem ve karşı eylemde bulunmakla kalmay ıp; davranışlar ı,
yaklaşımları ve rolleri tanımlamak ve yorumlamaktadırlar. Kişi
kendisi ile karşmdaki kişinin davranışının manas ını ara ş tırmak-
ta; kendisi ve diğer kişi hakkında bir imaj geliş tirmektedir. Suç
mağdurunun bu süreçteki katk ısal nedenselligini belirleyici iki
kavrama aşağıda yer verilmiş tir:

t Mağdurun aktif katılı mı: Burada, potansiyel ma ğdurun
suçu tahrik ederek veya kolaylaştırarak katılım pay ı üzerinde
durulmaktadır. Bu kavram, Marvin E. Wolfgang (1958) tara-
fından 558 adam öldürme suçunu kapsayan ampirilc çal ışmaya
dayalı olarak geli ş tirilmiş tir. Wolfgang'ca bu suçlardan %
20'sinin analizinde; iki potansiyel suçlunun birlikte kendilerini
katil konumunda bulduklar ı ve kimin suçlu kimin mağdur
olacağırun yalnızca şansa kaldığı saptanmış tır.

+ Nöbleştirme teknikleri ve gerekçelendirme: Ma ğdurun
"işbirliği" yalnızca suçlunun kafasında yer etmiştir; yalnızca
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onun güdülenmesi sürecinde vard ır. Suçlu mağduru algı la- SUÇ BftIMINDE

madığı görüntüsü vermekte; kendisine göre de gerçek suçlu, MADUR
mağdur kişidir; mağdur mağduriyetini hak etmektedir.

Ceza hukuku bağlanıında mağdurun katıhnıı ve işlevsel

sorumluluk kavramları değerlendirilerek sonuçların ceza hu-
kuku dogmatiğine sokulmas ı girişimlerine tanık olunmaktadır.
Ceza hukukundaki işlevsel sorumluluk kavramı potansiyel
mağdurun,kendi mağduriyetine meydan vermemesi gerekti-
ğini vurgıılamaktad ır. Özellikle ufak türden suçlar ı (örneğin
mağazalardan yapılan hırs ızliklar) önlemek ve kontrol altına
almak üzere a şağıdaki olas ılıklar düşünülebilir:

• Mağdur kendi mağduriyetine sebebiyet verdiğinde ceza
hukukunun sağladığı korumadan yoksun b ırakılabilir. "Satı n
al ıyorum öyleyse vanm" felsefesinin egemen olduğu; herkesin

tüketme hastalığı ve cazibesine kap ılmasına karşın reklamla ilgi
odağı olan mağazada gerekli güvenlik tedbirleri ve onun bedeli
olan harcamayı yapmayan işletmeden hırs ızlık yapanlara karşı
ceza adaletinin müdahalesi dü şünülmemelidir.

• Ceza yaptırım türü ve şiddeti seçilirken mağdürun so-
rumluluğu göz önüne alınabilir.

4.3. Mağduriyet Sonras ı

Mağdur tepkisini oluştururken konumuyla psikolojik ve
sosyolojik olarak ba ş edebilmelidir. Aynı derecede önemli olan
ikinci bir hususta; mağdurun makul sayılabilecek ölçüde sosyal
kontrol sürecinde (ceza adaleti mekanizması) yerini alabilmesi
ve bu suretle ikinci kez magduriyetinin önlenmesidir. Bu ba ğ-

lamda, yargılama sürecinin de makul sürede sonuçland ırılması
gerekmektedir. Anayasal nitelikteki bu buyru ğa karşın ceza

mahkemelerince 1993 y ılında E. TCK 415. (Irz ve Namusa Ta-
saddi) ve 416 (Zorla Irza Geçme ve Tasaddi) maddelerinden
karar verilen davalann açild ıkları yıllara göre dağılınıı oldukça
düşündürücüdür.
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SUÇ B İ LiM İ NDE

MAĞ DUR

Tablo 1.	 Açılış yıllarına göre dağılımı
1989

	

Madde ve	 % 1990 /o 1991 % 1992 % 1993 0 Toplam
öncesi

415	 17	 3.24 22 4.2 58 11.1 182 34.7 245 46.8	 354

416	 93	 1.98 102 2.2 262 5.6 1359 29.0 2877 61.3 	 4693

	

Toplam 110	 21 124 2.4 320 6.1 1541 29.5 3122 59.8 	 5217

Yukarıdaki verilere ek olarak, bu iki cinsel suça ilişkin
olarak 1993 yılmda ilk derece ceza mahkemelerince karara ba ğ-
lanan davalardan (5217) yalnızca %52 sinde (2702) mahkümi-
yete tanık oluranuş; davalardan %60'1 (3122) yıl ı içinde karara
bağlamrken, diğerlerinde ise bu sürenin en az iki y ıl ve hatta
bunlardan 110'unda beş y ıl ve daha fazla olduğu gözlenmiş tir.
Bu konumdaki tan ık-mağdurlar ile en yak ın aile bireylerinin
psiko-dinamik yap ıs ındaki fırtınaları algilamak için insanın
hayal gücünün fazlaca zorlannias ına gerek bulunmamaktad ır
(Secondary victirnization).

İş te, suç mağdurları, ikinci kez mağdur edilmemek üzere,
ceza adaleti sürecinde onurlu bir i şleme tabi tutulmal ı; yargı-
lama süreci hızla sonuçlandır ılmalı ve zararlar ı en kısa sürede
giderilmelidir.

Normatif aç ıdan ilk önce 3713 say ı l ı Terörle Mücadele Kanunu 22. mad-
desinde, terörden zarar gören kamu görevlisi d ışındaki vatandaşlara
Sosyal Yard ı m ve Dayanışma Fonu'ndan öncelikle yard ım yap ılmas ı n ı n
öngörülmüş; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşı lanma-
sı Hakkındaki 5233 say ılı kanunla da (17.07.2004) terör n ıağdurlar ının
maddi zararlarının sulhen karşılanmas ı düzenlenmiş tir (RG 27.07.2004-
25535); Terör ve Terörle Mücadeleden Do ğan Zararları n Karşı lanmas ı Hakk ın-
da Yönetn ı elik (RG 20.10.2004- 25619). Mağdurların korunması hakk ında
uluslararas ı belgeler için bkz., International Association of l'enal Law. in-
ternational Protection of Victims (Ed. M. C. Bassiouni) S ıracusa, Italy, 1988;
World Society of Victimology http://www. victimology. nl/
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4.4. Suçların Önlenmesinde Mağdurun Önemi	 SUÇ RiLIMINOF

MÉDUR

Bir toplumdaki suç piyasas ında, olas ı mağdurlar "arz"

tarafını oluş tururken, (potansiyel) suçlular da "talebi" oluş-

turmaktadır. Suçlulukla mücadelede geleneksel olarak talebe
yönelik yatırımlar istenilen sonucu vermediğinden potansiyel
mağdurlarm olas ı mağduriyetlerini önlemeğe yönelik yatırım-
larm daha iyi sonuç verebileceği öğretide dile getirilmektedir.37
Bu amaçla, suç işleme için var olan fırsatlar yap ısmda köklü
değişimler yap ılmalidır. Aksi takdirde, ülkelerin suç oranlann-
da geleneksel siyasete kar şı beliren direncin k ırılmas ı mümkün
değildir. Hükümetler, etkisi konusunda ku şkularm gittikçe
artmakta olduğu ceza siyasetlerini geni şletmek yerine temel
güvenlik tedbirlerirıin alinması, geliş tirilmesi ve yasal olarak
etrafl ıca düzenlenmesi konularını ciddi olarak ele almalıd ırlar.
Hükümetler toplumda kendili ğinden beliren/belirecek "insan-

/ani kendi/erini koruma" eğilimlerini yasal olarak mali ve diğer
destekleme siyasetleriyle yönlendirilmeli/ teşvik etmelidirler.
Diğer bir anlatımda, mağdurlara uzatilan ve onlar ın kendi

kendilerine yard ım etmesini sağlayacak yardım eli sonuçta
toplum güvenliği yararına olacaktır. Mağduriyetin önlenmesi
doğrultusundaki örneklere arabalar ın (direksiyondan kilit-
lenmesi ötesinde) inıınobilize edilmesi,evlere, şirketlere, kamu
binalar ırıa alarm sistemleri ve ticari i şletmelere kapali devre
TV monte edilmesi zorunlu yap ılabilir. Bu düzenleme sigorta
sistemi ile ilişkilendirilebilir.

Bu yakla şıma getirilen ele ştiri şöyledir: mağdur olma ris-

ki bakımından zenginlerden fakirlere do ğru veya kullamlan
teknik açısından bir değişim (displaceü ıent phenomeon) olabile-
ceğidir. Bu değişim kaçınılmaz gözükmekte ise de, kapsam ı

İngiliz suç anketine katılan mağdurlardan % 50'si mükerr ır mağdurlar
olup; bunların rapor dilen suçlardaki oran ı % 81' ı; bunlardan beş veya
daha fazla mağdur olanların oranı % 5'i, toplam suç miktanndak ı oran ı
da % 43'ü olu ş turmaktad ır. Kanada'da gasp, müessir fiil ve ırza tasaddi

suç ınağdurların ın hiç suç mağduru olmayanlara göre bu suçlardan 9-20
kez fazla mağdur olma riski vard ır. Hollanda'da şiddet suçlar ı mağdur-
ları bir y ıl içinde iki veya daha fazla ma ğdur olmakta ve bu mükernr
mağdurlar, tüm şiddet mağdurlannm % 77sini bulmaktad ır.
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SUÇ BiL İMINDE konusunda ku şkular dile getirilerek bunun k ısmi olabileceği
MACDUR belirtilmektedir. Artık kriminologlar ve siyasetçiler evine ge-

celeyin hırsız giren Nasrettin Hoca'yı penceresini açık tuttuğu
için suçlayan komşular ın tepkisine, üniversal nitelikteki "h ırs ız:
firsat yaratır"/"aç ı k kap ı kutsal insan ı da h ırs ız yapaY' deyişine
kulak vermelidirler.

Kuşkusuz, suç işleme fırsatlarının smırlandırılması, mah-
rumiyet içindki gençlere suç işleme kap ılarmı kapatarak hırsız
damgasmı yemelerirıi önleyecektir. Bu yaklaşımın gerektirdiği
tedbirleri almak her demokrat vatandaş için rasyonel bir seçim
olduğu kadar ahlaki bir yükümlülülc olarak da alg ılanmand ır.
Gerekli tedbirleri almadığı için eşyası çalman kişinin, ceza
adaletinin gereksiz işlemesine (gidere), suçlunun cezaevine
girmesi ve belki de ilerde profesyonel suçlu olmasına sebebiyet
vereceği için sorumlu tutulmas ı kavramını da ele almak zaman
geldiği vurgulanabilir. Nitekim, geleneksel olarak suçluluğun
Savcılıkça ispatı temel ilke iken, Türkiye d ışmdaki bazı ülkeler-
de organize suçlar ve kara para aklama suçlarmda, sanıkların
mameleklerindeki artışm meşru kaynaklardan oluş tuğunu
kanıtlamas ı gereğine doğru bir değiş im olmuş tur.

Öte yandan, suç mağdurlar ı açıs ından üzerinde durulmas ı
gereken suç türleri arasında şiddet suçları ile akıl hastalar ı-
nın neden olduğu suçlar (suç salgını), cinsel suçlar, organize
suçlar ve çevre suçları önemli görüldüğünden ayr ıntıh olarak
irdelenmektedir.

Özetle, suç ma ğdurları üzerine inceleme yap ılmas ı ve
gerçekte suç olgusunun daha iyi anla şılmas ı gereğine işaret
eden başl ıca nedenler şunlard ır:

1. Suçlu davrarıışa yönelik saikler bo şlukta gelişmezler.
Bunlar, dürtüler, yanıtlar, tepkiler, etkileşiınler, tutumlar ve
karşı tutumlar sonucu varlık kazanmaktad ırlar. Ekseri hallerde,
saiklendirme sürecinde olduğu kadar suçlunun i şlediği suçun
hakli gösterilmesi sürecinde ma ğdur bilinçli veya bilinçsiz
olarak yer almaktad ır. Baz ı durumlarda suça özgü saikler
belli bir mağdur etrafında gelişmektedir. Mağdurun ikamet
yerini veya bu süreçlerde mağdurun rolünü anlamak, suçun
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neden işlendiği ve özel bir hedefin neden seçildi ğini anlamak SUÇ B İİIMINDE

için gereklidir.	 MAGDUR

2. Çeşitli faktörlerin yer aldığı bir sürecin ürünü olan
suç,ekseri hallerde bir eylem olmak yerine harici ve çevresel
uyarıcıya karşı bir tepki (veya fazlaca bir tepki) olarak belir-
mektedir. Mağdur, çevrenin ve kriminojen durumun en önemli
bir öğesidir.

3.Suç eylemi münferit bir hareket olmak yerine mağdurla

yaşanan uzun veya kısa süreli bir etkileşünin sonucudur. Bu
durumda, suçun işlenmesine götüren etkileşim zincirinin hal-
kalar ı analiz edilmeksizin eylemin anlaşılması mümkün değil-

dir. Suçu hazırlayan, etkileyen, koşullandıran veya belirleyen
dinamik güçlerden soyutlayarak ve suç i şlenmesine götüren
saiksel veya durumsal süreçlerden ay ırarak, suç eylemini ince-
lemek ve analiz etmek bilimsel sa ğ lıktan yoksun kalacaktır.

4. Suçlu ve sapkın davranış konusundaki geçerli teoriler,
nedenselliği ve ilişkiyi açıklamaya girişen teoriler yalmzca
durağan açıklamalardır. Suçlu davramş, diğör insan davranış
türleri gibi dinamik olduğundan sadece dinamik yaklaşımda,
suçlu, eylem ve ma ğdur üçlüsünün, toplam durumun ayr ılmaz

öğeleri olarak, kişiyi mağdur yapan davranış diyalektiğini
koşulland ırmas ıyla açıklanabilir.

5. Suçlu davranışın kökeninde suçlunun karakteristikleri
ve vasıflarını arayan niteliksel yakla şım biçimi olay ı oldukça
basite indirgemedir. Nitekim, suçlular ın vasıflar ı, kişiikleri
veya sosyal özgeçnıişi benzer olmas ına, ayni vas ıflara veya
kişilik türüne sahip olmasına veya ayni veya benzer koşullarda

yetişmesine karşın neden çoğu kişilerin suç işlemediklerini
veya itiyadı suçlu olmadıklarını açıklayamamaktadır. Mağdur-

lar üzerine yap ılan incelemeler, etiolojik krirninolojiyi, statik
konumdan, suçlunun nitelikleri üzerine yap ılan tek tarafl ı
araştırmadan, suçlu davranışı dinamik etkileşim süreçlerinin
sonucu olarak gören dinamik yaklaşıma dönüştürmektedir.

6. Mağdurlar üzerine yap ılan incelemelerin genel bir bil-
gilendirme değeri de vardır: Mağdur olmanın biçimi, sıklık
derecesi ve böylece risk olas ılıklarmın ölçü ıiıü ve risk kate-
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SUÇ BiLiM İ NDE gorilerinin (az, orta, yüksek) belirlenmesi olana ğını Sağlar.
MAGDUR Ayni zamanda, mağdur olma eğilimi, mağdur olma korkusu,

mağduriyete karşı tavır, mağdurluğun tesiri ve sonuçlar ı hak-
kında da önemli bilgiler sağlar. Bu bilgiler, rasyonel bir ceza
siyasetiriin oluşturulmas ı, suç önleme stratejilerinin irdelenme-
si ve suç işlemeye elverişli hedeflerin korunmas ı, güvenliğin
artırılması ve yaşam kalitesinin geliş tirilmesine yönelik sosyal
eylemler için gereklidir.

7. Kolluk/savc ı lık/mahkemelerirı alacağı kararlarda mağ-
durun rolü küçümsenemeyecek ölçüdedir. Ço ğu hallerde ceza
adaleti sisteminin harekete geçirilmesi mağdurun şikayet edip
etmemesine ba ğlıd ır. Mağdurun karakteristikleri, tutum ve
davranışlar ı ve suçluyla olan ilişki derecesi kollu ğun fornu ı l
veya enformal şekilde tepki göstermesi üzerinde oldukça et-
kili olmaktadır. Mağdurun katk ı ve katılımın ceza adaletinin
etkinliği üzerindeki etkisi nedeniyle bu katk ı ve rolün ne de-
rece olduğu araş tırma ile iyice saptarın-tali ve gerekli taktikler
geli ş tirilmelidir.

S. Modern kriminolojide fırsat kavraımrıa fazlaca önem
verilmektedir. Çoğu suçların işlenmesi halinin, geniş çapta,
bu suçların işlenmesi fırsatlar ının bir işlevi oldu ğuna irıanıl-
maktadır. F ırsatlarında büyük ölçüde potansiyel ma ğdurlar ın
davranışlarıyla şekillendiği görülmektedir. Potansiyel suç
mağdurlarırun kolektif davranışı suç oranları üzerinde oldukça
etkili olabileceği gibi bu oranlardaki de ğişiklikler de en azın-
dan kısmen mağdur davranışmdaki farkl ılık veya değişimle
açıklanabilir. Bu nedenle, ma ğdurların tutum ve davranışları
üzerine ediııilecek güçlü bilgiler suçların önlenmesi doğrultu-
sunda dayanak olabilecek niteliktedir. Ma ğdura dayalı önleme
stratejilerinin suçluya dayalı türe göre avantajları vard ır. Birinci
yaklaşım, hedefi zorlaştırmay ı amaçlar; suçun i şlenmesini
fazlaca güçleş tirirken, suç işlemeyi az kazançl ı hale getirir.
İşte bu çevresel/durumsal yakla şımda potansiyel ma ğdurun
oynayaca ğı rol oldukça önemlidir.

9. Bir Ortaçağ paradigmas ı olarak "cezada öde ş n ıe" (lex
talionis) kavramının nihai evresinde oldu ğu görülmekte ve
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bu kavram yerine "giderici adalet"in (restorative justice) ikame SUÇ B İ L İ MINDE

edilmesi girişimlerine (örneğin Kanada'da) yoğun ölçüde tanık MAGDUR

olunmakta; ülkemizde de yeni ceza sistemi ile kap ı aralanmış
bulunmaktadır. Giderici adalet, uzla şma, iade ve taznıin il-

kelerine dayalı bulunmaktad ır. Temel amacı onarmak, yoksa
cezalandırmak değildir. Türk ceza sistemine de giren bu ted-
birlerle mağdur adalet sisteminde ikinci derece rolü olan bir
oyuncu olmaktan ç ıkıp aktif bir rol üstlenmekte; süreçte tam
bir taraf olmaktad ır. Böylece, mağdurun kay ıp ve zararları be-
lirgin olmayan bir duruma ahlaki belirginlik öğesi sağlayacak
ve daha genel olarak, ma ğdurun desteklenmesi ve korunmas ı
kurallarmın vurgulanmas ına yeni bir pencere aç ılmaktadır. Hiç

kimse mağdur olmak istemediğinden, mağdura odaklanma

ve destek verme, "kendine yap ı lnıas ın ı istemediğini başkaları na

da yapma" biçinıirdeki etik' teki olumsuz altın kurala geçerlik
kazandıracaktır. İşte mağduriyetin mağdur üzerindeki etkisi ile
mağdurun tutum ve ihtiyaçlarının incelenmesi "giderici adalet"

için gerekli olmaktadır.
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S. ŞİDDET EYLEMLER İ

5.1. Ş iddet Olgusu

Şiddet eylemleri şiddetin yoğun olarak ya şanıldığı ortam-
larda fışkırmakta; alkolizm, uyu şturucu madde alişkanlığı ,
mala karşı sı çlarda yaygmhk, akil hastalıkları, silah taşıyanlar
sayısındaki kabar ıklık, kolluktaki işkence ve suç örgütlerinin
varliğı gibi parametreler ş iddet boyutuna katk ıda bulunmak-
tad ır. Öte yandan, toplumdaki silahl ı saldır ılar, bombalamalar,
yangın çıkartma eylemleri ve sokak gösterileri cezaevlerinde
yankılanmakta; ayaklanma/isyan epidemisi ile cezaevleri
tahrip edilmekte; üniversite kampuslerindeki taşkınlıklar ise
hem genel huzursuzluğ-u yans ıtmakta ve hem de ona katk ıda
bulunmaktad ır: Bu gibi durumlarda sorunların kolaylıkla po-
litize edilmesine tan ık oluıımaktadır.

İşte yoğunlaşma eğilimi gösteren şiddet-terör olgusu ile
suçluluk Dünyada yeni bir görünüm kazanrnaktadır. Şiddet ey-
lemlerinin sonuçlar ını şu üç grupta toplamak mümkündür:

• Eylemin kimden kaynaklanaca ğı belli olmadığı için ano-
nim bir görünüm ald ığı ve bu tür eylemlerin hemen herkesi
tehdit ettiği;

• Faillerin çok tehlikeli bir ki şilik tablosu sergiledikleri;

• Eylemlerin hayret verici bir biçimde yenilendiği.

Şiddet eylemlerine özellikle nüfus yoğunluklu metropol
kentlerde tank olunmakta; kentin büyüklü ğü oranında bu
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eylemlerde artış görülmekte; ve şiddet içeren suçlara, normal Şİ DDET

yaşamdaki şiddetin, banal şiddetin eklenmesi sonucu toplum- EY İİMIIR İ

sal dayanışma zayıflamaktad ır.

Şiddet olgusu çeşitli olduğu kadar değişken ve göreceli
bir nitelik de göstermektedir. Bireysel şiddet, failin başka bir

kişinin fiziki veya moral bütünlü ğüne zarar verme amacına

yönelik duygusal d ışa vurma eylemidir. Bu eylem bazen
gruplardan da kaynaklanmaktad ır. Organize suç örgütleri/te-
röristlerin ekonomik suçlar yanında yıldırma amac ıyla müessir

1111 ve adam öldürme suçlarını işledikleri gôrülinektedir. 31 İşte,

şiddet bazen belirli bir amaca yönelik bir vas ıta iken bazen de
rasgele oluşan ve faillerine bireysel doyum sağlama ötesinde

bir özellik taşımayan eylem veya eylemler serisi olmaktad ır.
Şiddet her zaman kendisini belirli bir eylem olarak ta göster-
mez; şiddeti içeren durum ve anlar da vard ır. Şiddet eylemleri

aniden oluştuğu gibi uzunca bir haz ırlık ve planlama sonucu

da ortaya ç ıkabilmektedir.

Bir diğer açıdan, şiddet gösterisi genelde kınanmakta ise
de, göz yumulan /kabul gören şiddet eylemlerine de tan ık
olunmaktad ır. Bu doğrultudaki başlica örnekler, aile bireylerine
fena muamele ve şiddet, sportif faaliyetler (boks, futbol, güreş )

ile haklı savunudur. İşte şiddet bu görünümü ile, karmaşık bir
olguyu ifade etmektedir. Bu deyim zaman zaman güç ve sal-
d ırganl ıkla karıştırılmakta ise de, şiddet yalnızca ne güç ve ne
de sald ırganlığın dışa vuruluşudur. Aslında, kişiyi topluma ve

kişileri birbirilerine bağlayan veya zıtlaştıran ilişkilerin özüne

yerleşik, bir antitez ve z ıtlık olarak algılanmandır. Kuşkusuz,
toplumda süregelen şiddet eylemleri genel güvensizlik duygu-

sunu da etkilemektedir. Toplumda güvensizlik duygusunu
oluş turan başlıca öğeler; korku, endişe, hayal kırıklığı ve ko-

lektif korku/endişe olup, bu duygu toplumda periyodik olarak
belirdiği gibi yeniden de ortaya ç ıkabilmektedir.

Adam öldürme suçlar ınrn anatomisi için bkz., A. K. Erdem, Yerde/d Kan-

(an Sildim, Neden Kitap, Istanbul 2005.
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Ş IDDET	 5.2. Etiolojisi

Bu konumda, şiddete yönelten etmenler; namusu/ şerefi
koruma, ateşli silah taşıyanlardaki artış, para harcama hastali-
ğına tutulan kişilerdeki doyumsuz kalan istekler; televizyonda
şiddet gösterileri ( şiddet kanalları), şiddete yönele ı?.Ierin karşı
bir şiddetle karşılaşma korkusu ta şımamalar ı; futbol fanatizmi,
çeteler/organize suçluluk, uyu şturucu madde tutkunlu ğu ile
haksizliklara/eşitsizlilclere kar şı tolerans ın azalması olarak
görülmektedir- şiddet kültürü. Aym paralelde şiddetle eşitsizlik
aras ındaki ili şki de yavaş yavaş gün ışığına çıkmağa başla-
makta ve bu ilişki bireysel boyutta olabileceği gibi yayg ın
bir nitelikte gösterebiimektedir. Bu ba ğlamda, şiddet belli
bir aşamadan sonra aşağılaıımayı yenecek/nötrleştirecek bir
duygu olarak kendisini gösterebilmekte; hakl ı veya haks ız
nitelikteki şiddet eylemleri eşitsizliği giderici bir olgu olarak
algılanmaktad ır. Bu oluşumların altında yatan temel etmen,
kötü bir kendeşme olgusudur. Bu kentlerdeki belirgin özellikler
ise (Mart 2002 tarihinde İstanbul Esenler olgusunda görüldü ğü
üzere) s ıras ıyla şunlard ır:	 -

• Üst üste yığılmış gecekonduların egemen oldu ğu kala-
balık bir topluluk,

Toplum d ışı bırakılmışlık,

• Birbirine yabanc ılaşan topluluklar.

Bu bağlamda aşırı kalabalık nüfus ve şiddet arasındaki
ilişki de göz ard ı edilmemelidir. Barınma yoğunluğunun be-
lirli bir düzeyi a ş tığı durumlarda saldırgan davranışlarm ve
suç işleme eğilimlerinin arttığı görülmektedir. Aynı bulgu,
"adam öldürme sanatın ı teşvik etmek istiyorsan ız, iki kişiyi bir ay
süreyle dar bir odada kapal ı b ırakmak yeterde artar bile" (O'Henry)
görüşünün mal edildiği cezaevi ortami için de geçerlili ğini
korumaktadır.

Araştırmalar, saldırgan davranışın kökeninde yatar gö-
züken bir şiddet alt kültürü ile suçlu çocuklara özgü çeşitli
alt kültürlerin belirlenmesi (Woifgang, Ferracuti) imkAnın ı
verdi. Ülkemizin çeşitli yörelerinde bu alt kültürü belirleyen
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şu tümceler şiddetin ne derece normatif bir davran ış olduğunu ŞWDET

vurgulamaktadır:	 L	 EYLEMLER!

- Kan davası;"
- Kani yerde kalmaz;
- Bunu kan temizler;
- Kaleminden kan danihyor;
- Kanının son damlas ına kadar.

Öte yandan, bireylerin kişiliğini kan ı tlama açlığı genelde so-
runlar ın kökeninde yatmaktad ır. Bir de önce anneden, sonra
babadan, öğretmenden, sonra askerde ba şçavuşundan, yahut
kocas ından bol dayak yemişsen, "ben de varı m" diyebilmek için,
ya sen de birilerini dövüp öldürmeye ko şullanacaksm;40 ya da
arabay ı herkesten hızli sürmeye kallcacaksm.

5.3. Ateş li Silah ve Şiddet

Şiddet, yukarda değinildiği üzere yaşamın doğal bir öğesi
olma eğilimi gösterirken; kar şılıkl ı konuşma ve diyalogun
yerini alma yolunda; kendisini"bağ/rnıa" biçiminde de (yöne-
tim ile diyalog kuramayan/toplu i ş ten çıkarılan/hak kaybına
uğrayan ve suskunlarm ba ğırması olarak) göstermektedir. Bu
süreçte kişilerin ateşli silah ve b ıçağa artan ölçüde sar ıldığına
da tanık olunmaktadır: 1996 yılı Adalet İstatistilclerine göre,
100.000 nüfustaki adam öldürme ve müessir Bil oram s ırasıyla
Il ve 88 gibi yüksek bir seviyede bulunmakta ve intiharlar ın
% 21'inde ateşli silah kullanıldığı görülmektedir. 1992-1996
yıllarmı kapsayan 5 y ıllık sürede 6136 say ılı Ateşli Silahlar

" Kolektif bir olguyu ifade eden kan davas ı koruyucu bir şemsiye altın-
daki bireylerin dayam şmas ıd ır. Uyelerden birisinin davranışmdan tüm
bir grubun ortaklaşa sorumlu hissetmesi ve olmas ım; ve kayba uğrayan
bir grubun tüm üyelerinin bu kaybm öcünü kar şı gruptan alma görevini
ortaklaşa üstlenmelerini ifade etmektedir. Onemli olan öcün nas ıl al ına-
cağı değil; yalnızca al ınmas ı ve herkesin katk ıs ı ile al ınmas ıdır. Katk ıda
bulunmayanlar ise d ış lanmaktad ı rlar.

° Bunun en tipik örneği ABD'de beş kiyi öldürmekten hükümlü psiko-
pat/seri kafi! Richard Kuklinski, "ice man"dir, i şlediği her suç kendini
üstün görme girişimi idi. Mart 2006'da cezaevinde ölen Kuklinski'nin
200 kişiyi öldürdüğü tahmin edilmektedir. "intikam almaya gı diyorsan iki

tabut )ıazırla git."	 -
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şionEr Kanunu'na aykır ılıktan aç ılan kamu davas ında % 83'lük bir
FflEMLER İ artış görülürken; yüz bin nüfusa oranla bu art ış ikiye katlanmış;

sanık sayısmdaki artış ise %74 olmuştur. Suçlarm işlenmesinde
ateşli silah kullanım oranı da yükselmektedir.

Verileri güncelleştirmek üzere aşa ğıda 1998-2003 yılları
değerlerine yer verilmiştir.

Ceza Mahkemelerine 6136 sayılı kanun İle İlgili Aç ılan
Dava ve San ık Sayılan (1998-2003)

Öte yandan ayda ve sporda kullanılan silahlara özgü 2521
sayıh özel kanun ihlali olarak açılan kamu davas ı 2003 yılında
9915 ve sanık sayısı (10953'i erkek ve 217'si kadm olmak üzere
11.170 bulmaktad ır.

Suçların işlenmesinde ate şli silah kullanım oranı da gittikçe
yükselmekte ve son üç y ılda polis bölgesindeki "ruhsats ız sIkı),"
oran ortalamas ı % 87i bulmaktadır. 2002 y ılında İstanbul Adli
Tıp Kurumu'nda incelemeye alman ateşli silahlarla işlenmiş
suçlar ın % 66'smda silahın "ruhsatsız" olduğu saptanmış tır (T.
Özdeş, 2003). Dağılım tablosu şöyledir:

Tablo 1.
Ruhsat durumu	 %
Yok	 66.0
Bulundurma	 6.0
Taşıma	 60
Av Tezkere ve Sahip. Bel. 	 22.0
Toplam	 100
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Aşağıda tabloda Türkiye ve ABD'de (ruhsath+ruhsats ız) Şİ DDET

silahın belli suçlarda suç aleti olarak kullan ılması oranlarma EYLEMI.ER İ

yer vefiimiştir.

Tablo 2.
Müessir Fili	 Ca

0	 0İ
/0	 /0

Silahla14	 9	 33
Silahs ız	 8691	 67

100	 100	 100
Toplam	 (12 070	 (fl7

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2003

Bu tablo polis bölgesindeki adam öldürme suçlar ının %
33'ünde silah kullanıldığını; bıçakla adam öldürme oran ında
aynı seviyede olduğu; müessir fiil suçunda ise b ıçak kullanı-
mının silaha nazaran 5.3 katı olduğu görülmektedir.

1992 y ılında ABD'deki müessir fil, gasp ve adam öldürme
suçlarmda silah kullarum oranın Türkiye'ye oranla daha ciddi
bir tablo sergilemektedir:

Kaynak: FBI Llniform Crime Reports,1992

Bu tablo, polise rapor edilen tüm ciddi müessir fiillerin
dörtte biri, gaspların %40'1 ve tüm adam öldürme suçlar ının
üçte ikisinden fazlasmda silah kullan ıldığını göstermektedir.
Şiddeti içeren suçlar örneğin müessir fili ve gasp suçlarmda
silah kullanılmas ı mağdurun öldürülmesi riskini artırmak-
tad ır. Diğer suçlar aç ıs ından benzer oranlara sahip ABD,
adam öldürme suçlarmda Avustralya, Hollanda ve İngiltere
gibi batılı ülkelerden yüksek bir oran sergilemektedir. Kesici
aletten beş katı ölüme sebebiyet veren silah, ABD'deki adam
öldürme suçlarmda önemli bir yer tutmaktad ır. Dünya Sağlık
Teşkilatı verilerine göre, adam öldürme suçlar ında, ABD,
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ŞiDDET Kuzey Irlanda'run iki kat ı; öteki batılı ülkelerdekinden de en
EYkİMLERI azından üç katı bir orana sahip bulunmaktad ır.4' Bu profili

etkileyen önemli parametre, 150-200 milyon tahmin edilen
ateşli silahların varliğıd ır. Nüfusa oranla ülkemizdeki görüntü
de iç aç ıcı değildir: Satılan silah ve tüfek say ısı, son sekiz y ılda
(1990-1997) % 358 oranında bir artış göstererek, bu süredeki
toplam silah satış miktarı 260.770 olurken; 42 on yıl (1987-1996)
içerisinde Polis Bölgesinde ele geçirilen tabanca say ısı 95.114;
1987 y ılına göre ele geçirilen tabanca say ısındaki artış oran ise
1996 y ılında % 612'dir.43

Silah suiistimali ile yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyi
saptamak üzere iki metoda ba şvurulduğu görülmektedir:

• Bir ülkede saptanan silah suiistimali oranlar ındaki dal-
galanmalar ın gittikçe sınırlay ıcı nitelik kazanan ate şli silah
kontrol hukukuna ba ğlanması; veya

• Farkh silah kontrol rejimine sahip iki veya daha fazla
ülkedeki silah suiistimal oranlar ının karşılaştırılmas ıdrn

Genelde silah suiistimal oranlar ı ile fazlaca sınırlay ıcı silah
rejiminin uygulanması arasında korelasyon saptandığında, bu

1992 y ıl ı Adam Öldürme oranlar ı (100.000 nüfus
Ülke	 Oran
ABD	 18.5
Kuzeylrlanda	 9.7
Finlandiya	 6.9
Türkiye	 11.0 (9
1992 World HealtivStatistics Annual, 1993

()Taksirle ölüme sebebiyet suçlar ında bu Oran 29'a yükselmektedir. Bkz.,
Adalet istatistik/en, 1996.
"Vatandaş y ılda 11 trilyona silahland ı" Hürriyet (19.5.1998) s. 9.
Içişleri Bakanlığı, Asayiş Olayları Değerlendirmesi, Ankara, 1997 5. 66; su-
çun işlenmesinde (örneğin adam öldürme veya gasp suçlarında) ateş li
silah kullanılmış ise, istatistikler, silahın ateşlenmesi ile yaln ızca tehdit
amac ıyla kullanılmas ı ve yine ateşli silahın ruhsatl ı veya ruhsats ız olma-
s ının belirlenmesini sa ğlamalı d ır. 1985-1986 y ıllarında Ankara yar ı aç ık
cezaevinde 234 adam öldürme hükümlüsüne uygulanan anket sonucu-
na göre ateşli silah kullan ı m Oran ı % 59'dur: T. Içli, "Adam Oldürme
Olay ında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörlerin Önemi" Mü Edebiyat
Fak. Dergisi Cilt 4 Say ı 2 (Ekim 1987) s.40; bkz., Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesinin R(84) 23 say ıl ı Ateş li Silahlara İlişkin Ulusal Yasa/ann Uyum-
laş tı rı lnı as ı hakkmdaki Tavsiye Karar ı (Madde 1).
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durum ekseriya, silah hukukunun etkili olu şunun ispatı (veya Ş IDDET

en azından güçlü bir kan ıtı); bu korelasyon saptanmadığmda EYLEMtER İ
ise, bu hukukun işlev görmediği veya daha kötüsü, silah kon-
trol rejiminin genelde etkili olmad ığının ispatı olarak görül-
mektedir. Ku şkusuz, bu sonuçlar beraberinde şu saptamayı
davet etmektedir: Korelasyonlar otomatik olarak nedenselli ğe

ilişkin bir sonuç çilcarnianuza izin vermemektedir. Örneğin,

1977 y ılında Kanada'da yürürlü ğe giren rijid nitelikteki silah
kontrol yasas ı sonras ı adam öldürme suçlarmda silah kullanım
oranının düşmesiyle neden-sonuç ilişkisi çikar ılamaz. Böyle bir
saptama öncesi, kontrol rejimine  i1j5kisi olmayan ve fakat böyle

bir değişime katkı olas ılığı olan diğer etmenlere de bak ılmas ı
gerekmektedir. Bunu yapabilmek için silah suiistimal oranla-
rı ve kontrolüne ili şkin diğer etmenler hakk ında da ayrıntılı
bilgi sahibi olunmalı; ve bu süreçte, mevcut yasal düzenleme
ile silah suiistimal oranlar ı arasında bir ilişki olup olmadığına
bakılmalıdır. Ne var ki, silah kontrol rejinılerinin etkinli ği

üzerine yap ılan araştırmaların ekserisi geçerlik standartlar ı-
nı karşilamaktan uzak buluıınıaktadırlar. Bunun nedeni ise,
araş tırmalar ın ekserisinde, silah kontrol yasalar ının istenilen
sonucu nasil sağlayabileceği konusunda aç ık veya belirgin bir
teorik referansuı olmamasıdır. Kuşkusuz, istenilen etkinin nas ıl
oluş tuğuna ili şkin bir teori olmad ığında, halk ı (silah kontrolü-

ne karşı olanlar ile kuşku duyanlar ı da) bu sonucun varl ığına

inand ırmak oldukça zor olacaktır. Bu bağlamda silah kontrol
rejimlerinin silah suiistimal oranlar ını nas ıl etkilediğine ilişkin

teorik yaklaşımlara aşağıda yer verilmiştir.

Birincisi, "sağlannbilirlik" (veya fırsat) teorisi olup, bunun
iki görünümü vard ır:

1. Genel sağlanabilirlik teorisi: Bu teoriye göre, silah suisti-
mal oranları silahlar ın genel olarak varlığına ilişkilendirilnıiş;
suiistimal için fazla silah olduğunda, suiistimal oran ırun yüksek

olacağı; varliğı az olduğunda ise, suiistimal oranlar ının düşük

olaca ğı öngörülmü ştür. Bu teoriııin işlev görmesi, "silah ı n

Killias'a göre, silahın fazlaca varl ığı genelde fazlaca insanın. ıntihar ve
adam öldürme ma ğduru olmas ı anlam ına gelmektedir. M. Killias, "Gun
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ŞIDDET sağ lrnıabilirliğinin" ne olduğu ve nasıl ölçülmesi gerektiği konu-
EYLEMLER İ sunda bir anla şma olmasma dayalı bulunmaktadır.45 Bu teori,

s ıkı kontrol rejimi ile silah suiistimal oranları arasında hemen
hemen doğrudan bir ilişki varlığına değinmektedir.

2. Özel sağlanabilirlik teorisi: Buna göre, silah suiistimal
oranları, silahların genel sağlanabilirliğine (halk ın silahlar ı
genelde elde edebilirli ğine) bağli olmayıp, yüksek risk gru-
bundakilere, suiistimale meyilli olanlara sa ğlanabilmesine
bağlı bulunmaktadır. Bu görünümü ile silah kontrol rejimleri
ancak suiistimale müsait gruptaki kişileri başar ılı bir şekilde
belirleyerek onların silah sahibi olmalar ı azaltıldığında et-
kisinigösterebilecektir. Bu teoriyi yans ıtacak düzenlemeye,
şiddet suçlarından sab ı lcah/ akıl hastası kişilere silah taşıma/
bulundurma izni verilmeyece ğini öngören yasa örnek olabi-
leceği gibi Ateşler Silahlar Yönetmeliği 16. maddesinde yap ılan
son değişiklik ile getirilen düzenlemede bu türün en ekstrem
örneğidir (TC Resmi Gazete Yarg ı Bülteni 8.7.1997 say ı 23)46 Bu
düzenleme sonucu 1997 y ılında verilen ruhsat say ısı 47102 iken
1998 y ılında 7668'e inmiştir. Ne var ki, bu teorilerin dayana ğı
olan varsayımları teste elveren ara ş tırmalar yeterlik düzeyine
ulaşamamıştır.

İkinci teori, önleme teorisidir. Bu teoriye göre, silahlar ın
kontrol altına alınmas ı, silahın toplumda ne derece sa ğlana-

Ownerships, Suicide and Homicide: An İnternational Perspective" Un-
derstanding Girne: Erperiences of Crirne and Crirne Control, UNICRI Puhu-
cation no. 49, Rome 1993, p. 301

u "Ateşli silah sa ğ!anabilirliğ i"ne ilişkin araştırmalarda şu dört tür veriden
biri kullan ılarak ölçümleme yap ılmış t ı r:

'Özel mülkiyetteki (tahmini) say ıs ı
Silaha sahip olanlar ın (tahmini) say ı s ı
Bulundurma/ taşıma ruhsatl ı say ıs ı
En azmdan bir silahın bulunduğu konut say ısı

Ateşli Silahlar ve B ı çaklar.. Değişiklik Yap ılmasma Ilişkin 4534 say ı l ı
kanun (Kabul T. 23.27.2000)7. maddenin son f ı kras ı şu şekilde değ i ş un]-
miştir: "Ateşli silahla i şlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile tak-
sirli suçlar hariç olmak üzere bir y ı ldan fazla hürriyeti bağ lay ı cı cezaya
mahkum olanlara (bu maddenin 1 numaral ı bendinde sayılanlar hariç);
affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ate şli silah taşıma ve bulundurma
izni verilemez."
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bilirliğinden ziyade ateşli silah suçunun işlenmesi halinde Şİ DDE!

faillerin yakalanmas ı ve cezaland ır ılması olasılığının ne dere- EYIEM(lRI

ce yüksek olduğuna dayak bulunmaktad ır: Potansiyel failler
yakalanmaktan/ceza görmekten kurtulabilecekleri dü şünce-
sinde iseler, ate şli silah suçları oranı yüksek olacak; yok eğer,
yakalanıp ağır şekilde ceza göreceklerini algıladıklarmda ise
bu oran az olacaktır. Ateşli silah lobicilerinin sa}ıiplendiği bu
teorik yaklaşımla "sorumlu şekilde silah bulunduran/an" hedef-
lemek yerine ate şli silah suçluların ağır cezalara çarptırmakla
yasaların etkinli olabileceği; ve sağlanabilirlik teorisine tercih
edilmesi nedeni olarak ta "silahlar öldürmez, insanlar öldürür"

slogan dile getirilmektedir.

Üçüncü teori, (Sutherland' ın "ayrı cı bir/eşini teorisi" ile

de ilişkilendirilen) sosyal ö ğrenim teorisidir. Bu teoriye göre,
silahm uygun ve uygun olmayan kullanımlar ı hakkında etkili
sosyal öğrenim olmaks ızın silah sahibi olanlarm suiistimal
edebilme olasılıkları fazla olacaktır. Bu durumda, köyde av-
lanmak veya hasta/yaralı bir hayvanın acıs ına son vermek
üzere silahın diğer tar ım aletleri gibi uygun kullarumına tank
olarak yetişen bir gencin silahı suiistimal etme olas ı]ığı, uygun
olmayan kulianımlara tanık olan (şehirde yaşayan çete üyesi)
bir gence göre az olacakt ır. Bu yaklaşıma göre, ate şli silah sa-
hibi olacaklara uygun şekilde sosyalleşmeyi teşvik eden veya
zorunlu yapan ateşli silah kontrol yasaları, yalnızca "sağlanabi-

lirliği kontrole" veya ateşli silah suçlarmı "önlemeye" odaklarımış
yasalardan daha fazla etkili olacakt ır. Bu teoride, ateşli silahlar
için güvenlik eğitimi, sorumlu silah sahipli ği eğitimi ile silah
bulunduran gençlerin yetişkinlerce zorunlu gözetimi gibi ate şli
silah stratejileri önem kazanmaktad ırlar. Yalnız, bu teoriyi test
için yap ılan araştırma say ıs ı çok azdır.

DÖrdtincü teori, Sosyal öğrenim teorisi ile önleme teo-
risirıi ilişkilendiren diğer teorik yaklaşım ise rasyonel seçim
teorisidir (Cornish ve Clarke,1986). Bu teoriye göre, kişiler
kendi rasyonellik s ınırları içinde amaçlarını elde etmek için
silah suiistimalini (en azından kendilerine göre) en etkili ve
tasvip edilir gördülderinde bu suçu i şleyeceklerdir. Silahı elde
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Ş iDDET edebilirliğine karşın çok az kad ının silahla intiharı seçmesi bu
EYLEMLERI teoriye belirli ölçüde kant sa ğlar niteliktedir. İşte bu teoriye

göre, silah kontrol hukukunun amac ı "rasyonel hesaplan ıa"ya

giren unsurlar ın değerlerini değiştirmeye odaklanmal ıdır.
Bu durumda, ateşli silahı seçmek konumundaki kişiler, silahı
artık rasyonel bir seçenek olarak görmeyeceklerdir. Ne var ki,
diğerlerinde olduğu gibi bu teoriyi test için çok az ara ştırma

yapılmıştır.

Bu bağlamda teorik yakla şımlardaki tanrmsal sorunlara da
değinmekte yarar vardır. Her şeyden öce, "ateşli silah suistima-

li" (suçları) ile onun doğal içeriği olan "ateşli silaha sahip olma

sorumluluğu" ve "ateşli silah ın sağlanabilirliği" kavramlar ına
açıklik getirilmesi; ate şli silah yasalarmın etkinliği aç ısından
ilk önce, ne türden suistimalleri kontrol için niyetlenildi ğinin
saptanmas ı önem arz etmektedir. Yasada amaçlanan özel amaç
belirgin olmadığında da, 'karanlıkta ateş etmek' gibi araştırıcı farz
edilen amacı oluşturmaya çalişacaktı£.Bu amaçlar arasında da
intiharı azaltmak amacına kontrol yas4larmda ender olarak yer
verilmesi de yasa koyucularm bu konuda tutarli amaç/amaçlar
fikrine ne kadar uzak oldu ğunu göstermektedir.

Öte yandan, ateşli silah stratejilerindeki etkilerin farklılığı
da göz önüne alinmalidır. Stratejilerderi bazıları ateşli silahla
işlenen suçlardan baz ılarına örneğihdam öldürmeye etkili
olabilirken silahlı soygun veya silahla intihar 6laylar ında pek
etkili olmayabilir. Bu aç ıdan ateşli silah suii>stimalinin özel
biçimlerine özgü nitelikleri hakkında fazlaca bilgi edinilmeli;
ve özel stratejilerin amaçlarma nas ıl erişilebileceği konusunda
da daha etraflıca dü şünmeye ihtiyacımız olduğu biinmelidir.
Şimdi bu açıklamayı baz ı ülkelerde silah satın alınmak için
ön görülen bekleme süresi stratejisi bağlamında irdeleyelim.
Bu stratejinin etkisi konusunda iki tsrik yaklaşıma tan ık
olunmaktad ır: Birincisi, bu bekleme süresinin kişinin ate şli
silah suiistimalini i şlemek fikrinden vazgeçmesi için bir f ırsat
sağlamas ıdır. Ikincisi, ba şvuru sahibinin öz geçmi şi hakkında
yapılan inceleme sonucu suiistimale yatkmlığının belirmesi
sonucu istemin red dine karar verilmesiyle suçun i şlenmesi
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olas ılığmın azaltılmasıd ır. Ne var ki, her iki teoride, potansi- Ş IDDET

yel ateşli silah suçlulafının legal yoldan silah sağlayacakları EYLEMLERI

varsayımına dayali bulunmakta; ve ruhsats ız silah bulundu-
ranlar açısından hiçbir etkisi söz konusu olmamaktad ır. Öte
yandan, legal ate şli silah sahipleri bak ımından birinci teori,
çoğu suçlarIn önceden planlı olmak yerine tehevvürle (impulse)

işlendiği varsayımım ön görmektedir. Yalnız, bu yaklaşımın
gerçeklik pay ı, çocuk intiharları ve aile içinde işlenen adam
öldürmelerde soygun ve suikast olaylarmdakinden daha fazla
olabileceği göz ardı edilmemelidir. İkinci teorik yakla şımda
ise, öz geçmişleri hakkında yap ılacak psiko-biyolojik-sosyal
incelemenin potansiyl ate şli silah suçlular ının saptanmas ına
elverişleri ıtfilleri olduğu varsayıınına dayah olmas ıd ır. Bu
yaklaşımın kesin tahminlere elveri şli olmadığı ve fakat baz ı
kişiler için diğerlerinden daha do ğru olmas ı olasılığı içerdiği
bilinmelidir.

Özetle, farklı ateşli silah suçları ile failleri hakkında profil
belirlemeleii için saptanan ateşli silah kontrol stratejilerinin
olası etkileri nicelik ve nitelik olarak ayrıntılı bir şekilde araş-
tırılmalı; İç İşleri Bakanlığı'nda, Interpol'e sunulan bilgilerden
(Interpol Weapons Incident Form) daha fazla ayr ıntıyı içeren
bilgi bankası kolTuk ve jandarmayı kapsar şekilde oluşttırul-
malıdır. Bu konuda bilgi ayt ıntısına değinmek üzere silahla
i şlenen intihar olaylar ında yanıt bekleyen sorulara aşa ğıda
yer verilmiştir:

• Silahla işlenen intiharlarda ne kadar ı planlı, ne kadarı
dürtüyle işlennıiştir?

• Dürtüyle intihar edenler planlı olanlara göre daha mı
gençtirler?	 -

• intihar edaüery kulland ıklar ı silahı ne zaman ve ne
nereden sağlanııştirt İntihardan az önce sa ğkyanların oranı
nedir?

• intihar edenlerden potansiyel sulistimale elverişli oldu-
ğuna işaret edici nitelikleri sergileyenlerin oram nedir?
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Ş iDDET
	

5.4. Ş iddetin BireyseJ'oplumsal Boyutu

	

EYLEMLER!
	

Bireysel ve toplumsal boyuttaki şiddet eylemleri aşağıda
şematize edilmiştir:

Şekil 3.

Kendisine _______Bireysel 	 b Diğerlerine

intihar	 Müessirfiul, adam öldürme,
rehin alma, uçak kaç ırma,
silahlı soygun, naci ızrar
ve yann ç ıkartma

Çekilme 4	 Toplumsal	 • İ syan

Alkol, uyu ş tuıucu
	 Açl ık grevi,

madde hıllanı rnı 	 ihtilalci girişimler,
cebir ve ş iddeti içeren
protesto ve ya ğmalam

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; kişilerin ve grubun
sald ırgan eylemlere yöneli şinin aşamalar ı şu şekilde s ıralana-
bilir

• Çözümlenmemiş ve uzun süre devem eden çat ışma
durumu;

• Farkh iki grubun belirlenmesi;"
• Kutupla şma;
• İnsanlık dışı tutum ve davranışlar;
• Kriz yaratan bir olgu;
• Sald ırgan ve yıkıcı eylemlerin belirmesi.

Bugün için Türkiye'de, dengenin şiddet doğrultusunda
ağır bastığma; düzensizlik ve nizam ile hiddet ve mantık ikilemle-
rinde birincilerin yoğ-unlaşma eğilimi gösterdiğine tanık olun-
maktad ır. Bu eğilimi sergilemek üzere Adalet İstatistilderinden
derlenen şiddet ağırl ıklı suçlarla/ şiddete yönelten suçlara ait
veriler tablo 3'de yer verilmiştir.

B. Çoş kun, Hürriyet, (20.01.2000) s.3: "Birinci bela/an yok etmek için olu ş-
turulan ikinci belalar, birinci belalar ortadan kaiktıktan sonra tabii ki yine
bela olarak kald ılar..."
Bas ın mensupları, terör haberlerini yans ı tırken, haberle propagandan ın
birbirinden ayr ı lmas ına özen göstermelidirler (K. Alemdar, 1999)
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Tablo 3. Ceza Malıkemelerine Aç ılan Kamu Davalarmda 	 Şİ DDET

Cebir/Şiddet Suçlarmdan Yoğunluk Gösterenler	 EYLEMLERI

(1987/1997/2000)

E. TCK Madde Grupları 	 1987	 D	 1997	 D 2000 D

193-194 Konut	 8474 100	 5886	 69 6103 72

	

254-265 Hükümete kar şı 3623 100	 3836 106 5019 139şiddet
Resmi s ıfatlı266-273

	

	 6067 100	 4640	 76 4943 81kiş ilere

369-383 Yang ın/su	 5217 100	 5113	 98 7406 142bask ın...
Uyuş turucu	 1782 100	 5555 312 5741 322suçları

414-428 Cinsel suçlar	 14758 100 15250 103 17074 116

429-434 Kız/kad ın/
erkek kaç ır.	 8415 100	 9051 108 7776 92

	

448-452 Adam öldürme 4810 100 	 6980 145 6802 141
Taksirli adam453-455

	

	 13843 100 19942 144 19601 142öldürme
456-460 Müessir fiil 	 73839 100 97370 132 111666 151
491-494 H ırs ızl ık	 47660 100 90292 189 91795 193
495-502 1 Gasp	 1 2443 1 100 1 3594	 147 4412 181

513-515 Hakk ı olmayan

	

11121 100	 7606	 68 7132 64yere tecavüz
516-521 1 Nas ı ızrar	 7601	 100	 7455	 98	 8260 109

Toplam	 209.653 100 282.570 135 303230 145

D=Değişim

Yukarıdaki tabloda şiddet suçlar ı (% 41-81) ile şiddet
doğuran uyuş turucu madde suçlar ında (% 222) belirgin bir
artışa tan ık olunmaktadır. 49 Öte yandan, evrensel bir olgu

Uyuş turucu madde/ilaç bağımlılar ın tümü "maddeyi bir deneyim"
diye başlarlar ve kulland ığı maddeyle a şk yaşarlar. Bağıml ıl ık yaşam ın
odağına bir psikoaktif bir maddeyi koyup, ya şam ı o maddenin etraf ında
döndürmektir. Ba ğıml ı kişinin sağl ık durumu, iş ve aile ya şamın ı etkiler;
uyum sorunlan ortaya çıkar. Bağımlıl ık tanıs ı konan kişi yaşam boyu bu
etiketi ta şı r; tedavi görenlerin yeniden ba ğıml ı konumuna gelme riski de
çok fazlad ır. Genç nüfusta madde kullan ım ı artış göstermektedir.

Baz ı kişiler kulland ıklan maddelerden ya şamlar ı boyunca keyif ala-
caklann ı sanıyorlar. Oysa zaman içinde tüm maddelere tolerans geli ş-
mekte ve kullan ılan madde miktan yetmemektedir. I ş te tolerans geliş-
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Şİ DDET olarak şiddet suçlar ında gençliğin artan pay ı ülkemiz için de
EYLEMLERI geçerliliğini korumakta; metropol kentlerde şiddet içerikli "kap-

kaçç ı l ık" olağaıılaşmaktadır. Fakir çocuklar ile suçlu çocuklar
arasındaki ilişki ötesinde toplumda "kazımanlar-kaıjbedenler"

kültürü geliştikçe, gençlerin şiddet eylemlerinde artış olaca ğı
ileri sürülmektedir. 50 Nitekim, Farrington (1989), 411 İngiliz
çocuğunu kapsayan kohort araştırmasında, sekiz ve otuz iki
yaşları arasmda, bu kişilerden çok fakir ailelerden gelenlerin,
iyi aile çocuklarına göre oldukça fazla s ıkhkta şiddet suçları
işlediklerini ortaya koymu ştur.

5. 5. Ş iddet ve Ak ıl Hastalığı

Şiddet eylemleri, yukarda de ğinildiği üzere, şiddetin
egemen olduğu bir ortamda fışkırmakta; şiddet şiddeti davet
ederken; silahl ı saldırı, bombalama ve yangın çıkartma ile
sokak gösterileri olağanlaşmakta; ve bunlar cezaevlerinde
ayaklanma! isyan biçiminde yankilanarak; cezaevleri tahrip
edilmektedir. İşte bu oluşuma akıl hastalıklarının katk ısmın
ne ölçüde olduğu irdelenmeye değer görülmü ş tür.

Hırsızlık, gasp ve adam öldürme gibi her suçun sebebi
normal olabileceği gibi anormal/akil d ışı da olabilir. Ku şku-
suz, normal veya anormal olu şu belirleyen suç değil, suçlu ııı n

kendisidir. Suç epidemisini anlamak için bu türden suç işleyen

meye başladığmda risk ar ı maktad ır. Eroinin tolerans ı esrar ve kokaiııe
göre daha kısa sürede gelişmektedir. Bir, iki kere eroin kullanan üçüncü
kullanımdan önce yoksunluk hissi duyabilmektedir. Eroin baskm bir
maddedir.

Esrar gibi hafif uyu şturucu madde kutlanimdaki riskte, zamanla bu
ıııadde ile yetinmeyip eroin gibi a ğır uyuş turucu maddelere(hard drugs)
s ıçrama yap ılmas ıd ır.

5° 0. James, Juvenile Violence in a Winner-Loser Culture: Socio-Econon ı ic and
Farnilial Origins of the Risc in Violence against the Person, London 1995, p.
101; R. Merton, "Social Structure and Anornie", in Socrnl T/manj and Social
Structure, (Ed. By R. Merton) New York 1968 p. 185. Fakirle zengin ara-
s ındaki fark daha keskinleş tikçe, anomik bask ılarda artmaktadir. Bu ol-
guya son on y ı ld ır Almanya'da tan ı k olunmaktad ır: C. Pfeiffer, "Juvenile
Crime and Violence in Europe", Crin ıe and Justice (A Rev ıew of Research)
Vol. 23, Chicago 1998, p 302; M. Ş . Alpaslan, "Ça ğdaş Toplumda Şidde-
tin Kriminolojik Yönü", İsI. Llniv. Hukuk Fakültesi Mec. Sayı 14, 1985, ss.
457472.
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kişilerin psikolojisindeki anormalliklere de ğinmek gereklidir. Ş IDDET

Akıl almaz türde şiddet eylemlerinin ne derecede ciddi bir EYLEMLER İ

akıl hastalığı ürünü olduğu; ve bu konuda daha temele gide-
rek nedensellik varsaymıının ne derece geçerli oldu ğu sorusu
gündeme gelmektedir. Araştırmaların ortaya koyduğu bulgu,
ikisi arasında olabilecek ilişkinin düşünüldüğü kadar kuvvet-
li olmadığı merkezindedir. Nitekim, ciddi bir ak ıl hastalığı
bulunan kişilerden yaklaşık % 90'1 şiddet eğilimi göstermeye-
bilmektedir. Ayr ıca, endişe, aşağı lık duygusu, depresyon ve
akıl rahats ızliğı gibi kişisel sıkıntı değişkenleri suçlu davran ış
için zayıf göstergelerdir. Bu değişkenlerin klinik tretmanı da
mükerrerliği azaltınamaktadır.

Bazı araş tırmacılara göre ise; şizofreni tanısı ile şiddeti
içeren mükerrerlik olgusu aras ında ufak olmakla beraber
önemli derece bir negatif korelasyon saptanmıştır. Bu nedenle,
akıl rahatsızlığı olan suçlulardan çok az ı şiddet eğilimlidir.
Geiçekte, ak ıl hastalığı ile şiddet eylemleri arasındaki bağda
oldukça girifttir.

Şizofreni örneğindeki pozitif semptomlar (halüsinasyon,
hezeyan) şiddet veya suçlu eylemlerde bulunma eğiliınini
artırma ile ilişkilendirilebilirse de, negat ıf semptomlar (sosyal
çekilme veya kişisel enerji/girişim eksikliği) bu eğilimlerin
azalması ile ilişicilendirilebilir. Yalnız, bu doğrultudaki netlik,
hezeyanl ı (pozitif semptom) paranoyak hastanın, başkalarının
kendisi hakk ında konuş tuklarını düşünmesi nedeniyle çevre-
den çekilmesi yakas ında geçerliliğini yitirmektedir. Aynca, ak ıl
hastalıklan için yap ılan s ınıflandırma, suçlu/ şiddet eylemlerini
değerlendirme/tahmin etmek içinde tasarlanm ış değildir.

Özetle, ak ıl hastalıkları ile şiddet/suçluluk arasındaki i1işli
ekseri kişilerin düşündüğü kadar kuvvetli değildir. Tipik bir
akıl hastas ının da yalnzca akıl hastalığı sonucu tehlikeli ola-
cağı düşünülmemelidir. Hiç ku şkusuz, antisosyal dü şünceler,
davranış ve kişilik gibi kriminojenik değişkenler, akıl hastası
suçlular içinde risk belirleyecek en iyi göstergedir. Yaln ız, akıl
hastalıkları bakımından isterik kişilerin özel bir konumu oldu-
ğu göz ardı edilmemelidir. Freud ve Jozef Breuer, isterya'da
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Şİ DDET bilinç d ışı, bütünlüğünü kaybeden akl ın, telkinin etkisinde
EYIEMtERI kalması ve buna elverişli olmasna de ğinmişlerdir. Isterik kişi

usta bir taklitçidir. İşte, etkilenmek suç epidenıisinin temel öğesi
olduğundan, isteri konusundaki bulgular suç epidemisi için
önemli olmaktad ır. Bu nedenle, çıkartılan yangmlar /patlayan
bombalar, kopyac ı suçlular için kötü örnek oluşturmakta; bu tür
eylemlerdeki patlama ile isterik epidemiye tanık olunmakta-
dır. Çevrenin fazlaca nevrotik olmas ı halinde beliren kolektif
nevroz ve fanatizm de suç dalgasuıı kısmen aç ıklayabiimekte;
sosyo-kültürel nedenlerle olu şan kural çiğneme isterisi de bu
konuda etkili olabilmektedir.

Görsel medya, sanal gerçeklik teknolojisi ile yaratılan mul-
ti-medyatik ortamlar, roman ve hikayelerdeki şiddet gösterisi
ile bireylerin etkilenme ve eyleme yönelmeleri arasındaki ne-
den.sellik ilişkinin kesinlikten yoksun olmasına karşın, fantezi
alemi oldukça yüklü, şiddet ve saldırgan eğilimli olanların kop-
yacı suçlular örne ğinde olduğu gibi tahrik edilmesi olas ılığının
da oldukça yüksek olduğu unutulmamal ıdır." Bu doğrultuda
Güney Afrika ve Türkiye'den verilen şu örneklerin hiçte uç
olgular ohııadığı bilininelidir.

"En sevdiği karakterlerden Batman, Süpern ıan ve

Robocop'u taklit etmeğe çalışan dört ya şı ndaki

S. Gawnj/oiek, kendisine al ınan Süpern ıan
kıyafetinigiydikten sonra, babas ına 'tutuklandı ,,'

diye bağı rd ı ve onu öldürdü (1992)."

"Rambo filmlerinin n ıerakl ıs ı olan orta son s ı n ıf
öğrencisi M. Y dolab ı n üzerine duran silah ı alarak

'Hey iş te Ran ıbo geldi' diyerek annesine doğrulttu
ve onu vurdu (1995)."

5' Bkz., M. E. Artuk ve A C. Yenidünya, "Suçun Önlenmesi ve Medya",
Istanbul Barosu Dergisi, (Mart 2001) Say ı . 1 ss. 346; L. Berkowitz ve J . Ma-
caulay, "The Contagion of Cri ıninal Violence", Socionıetry, Vol, 34, 1971,
j,. 238; Lombrciso, Suç Işlernenin Sebebleri ve önlemleri (Çev. S. Anadolu)
Istanbul 1935, s. 39.
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Bu cinayetler, öte yandan, silahlarda kilit sistemini Şİ DDET

gündeme getirmektedir. E ğer bu silahlarda yalnzca sahibi EYLEMLERI
tarafından açılabilen bir emniyet sistemi (kilitlerne sistemi)
olsaydı, çocuklar bu silahları buldukları zaman ate şleyemez-
lerdi. Nitekim, ABD' de kilit sistemi ile ilgili yasay ı kabul eden
eyaletlerde çocukların karıştığı silahlı kaza olaylarının oranı
26'ya inmiştir.

5. 6. Akıl Hastas ı Suçluların Tretmanı

Toplum korımması açısından; hem akıl hastas ı ve hem
de suçlu grubunda bulunan kişiler için iki ayrı tretman söz
konusu olmalıdır. İnfaz tretman ı; mükerrir suçlu olma olas ıli-
ğını azaltmaya yönelik bu tretmanda antisosyal dü şünceler ve
suçlu eylem, çete/ örgüt üyeliği gibi krimü ojen gereksinimler
hedeflenmektedir. 52 Akı l sağlığı tretman ı nda ise, yalnızca semp-
tomlardan kurtulmakla yetinmeyip, kişinin günlük işlerini
görebilmesi, diğerleriyle ilişkiye girebilmesi, bir iş bulup onu
koruyabiimesi, bo ş zamanlar ını değerlendirmesi, cinsel ve
sosyal ilişkilerden hoşlanması ve genelde kendini iyi hisset-
mesi söz konusu olmaktad ır. Anlan paralelde psikiyatrik
rehabilitasyon kişinin suçlu davranışına yöneltici etmenlerle
daha iyi baş edebihriesine yardımcı olabilmekte; ve bu şekilde
de eski hükümlülerin bo ş zamaı,larıru daha verimli bir şekilde
kullanma, iletişim ve kendini vurgulama konusunda göster-
dikleri gelişmeler onlar ın suçlu gruplardan uzak kalabilmesini
sağlayabilmektedir.

5. 7. Önleme

Şiddete dayali suçlar eskiden kınama duygusu yaratan
istisnalar iken günümüzde ola ğan hale gelmiştir. Ünlü çağdaş
filozof Kar!-Poper'in günümüz gerçe ğini yansıtan şu uyarısı
bizleri oldukça düşündürmelidir:

"Düzenli bir şekilde aşırılıklarla karşı karşıya kalan çocuklar

buna kolayca uyunı sağlarlar. Bu uyumun sonucu ise, onlann da

birer tabanca alacakları bir gelecektir."

51 Council of Europe. Treatment of Long-Tem Prisaners, Strasbourg 1977.
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Şİ DDET	 Şiddet gibi önemli ve çapl ı bir sorun, ne kadar karma şık ve
EYtEMLER İ altından kalk ılamaz görünürse görünsün, aslinda çözülebilir

ve çok düşük seviyelere indirgenebiir. Yapilacak şey var olan
durumu kabul ederek en etkili mücadele yollarm ı bulmak ve
uygulamakta. Genelde yer alabilecek tedbirler aras ında yalanla
savaş ön planda yer alınali; kişiler aras ı ve kişilerle yöneticiler
arasında diyalog kurulması/ güçlendirilmesi üzerinde durul-
mali; tüm kurumlar, aile; okul, iş hayatı, kamu hizmetleri ile
hukuk kurallar ında var olan "önleyicilik" niteliği göz önünde
bulundurulmalı; özetle, toplum düzeninin şiddet karşıs ında-
ki tutumu şiddeti gereksiz kilmak ve onu ödülsüz b ırakmak
olmal ıdır.	 -

Silahın şiddet kültüründeki rol ve işlevi karşısında önleme
açısından dikkatler şu dört temel ilkeye odaklanmal ıdır:

1.Bir ülke veya topluluktaki silahl ı şiddetin, ruhsatlı ve/ya
ruhsats ız silahlarm varlığı ile doğrudan ilişkili olduğu;53

2. Silaha sahip olmanın bir "imtiyaz"l ık ötesinde "hak"
olarak ele alınamayacağı;

3.Silahı sınirlandırmak üzere hükümetlerce gerekli tedbir-
ler alınmadığı sürece, silah kültürünün yaygınlaşarak kamu
güvenliğinin tehdit altında kalacağı;

4. Normatif düzenlemeler" kadar geliştirilmiş eğilim ve
ihtilafları çözümleyici stratejilere ihtiyaç oldu ğu;

Ateşli silahlar hakkındaki verilerin yorumlanmas ında, Killias, silaha sa-
hip olmakla silahla i şlenen adam öldürme ve intihar olayları aras ındaki
bağıntıyı zay ıflatacak derecede ara değişkenler olabileceğine dikkatleri
çekmekte;baz ı ülkelerde ihtilafların çözümlenmesi için şiddete başvu-
rulmasınm fazlaca kabul görmesini bir olas ılık olarak belirtmektedir
(Killias, ibid, 4, p. 300). Nitekim, ABD'de Ulusal Adalet Enstitüsünce,
tutuklularla yap ılan bire bir görü şmelerde, ihtilaflar ı çözümlemek için
ateşli silah kullanım ı kabul gören ve hatta revaçta olan bir davran ış biçi-
mi olarak ortaya ç ıkmışt ı r.
Kitabi hukukun eylemsel hukuka dönü ştürülmesi diğer bir anlatımla de
jure hukuk ile defacto hukuk arasmdaki boş luğun azaltılmas ı; ülke ge-
nelinde hukukun etkinli ği üzerinde ciddiyetle durulmas ı kamu düzeni
açı sından çok önemlidir. Hukuk sosyolojisinin bir verisi olarak, etkili bir
uygulamaya kavu şturulmyan hukukun hiçbir anlamı olmayacağı artık
bilinmelidir.
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5. Ülkelerin birlikte çal ış tığı ortamda silah kontrolünün Şİ DDET

daha etkili olacağıdır.	 EYLEMLER İ

Bu son ilke doğrultusunda ülke içinde önleyici nitelikte-
ki kurumlar/önlemler aras ında eşgüdüm sağlanmas ı, ceza
yaptır ımlar ının suçluluğun yeni görüntülerine oranl ı olması,
cezalarda kesinlik ve ceza adaleti sisteminin etkinliği önemli kri-
minolojilc parametteler arasmda görülmelidir.

Öte yandan, canlılar ın temel davramş biçimlerinden biri
olarak soyun devam ettirilmesi için gerekli olan korkunun
irısanlarm şiddet mağduru olmasını önlemedeki işlevi de kil-
çümsenemez. İnsanlar ın kendilerini korumak için"Jbllo ıv your

fear" dictumu oldukça önemlidir. İşte "korkan ı n anas ı ağlamaz"

özdeyişi bu bağlamda tam yerine oturmaktad ır.
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6. CİNSEL SUÇLAR

6. 1. Cinsel Suç, Sap ıklık ve Tehlike Hali

Cinsel suçlular homojen bir grup de ğildir. Nitekim, tüm
cinsel suç türlerinde nedensel ajan olabilecek nitelikte tek bir
etmen saptanamamiştır. Gerçekte, cinsel suçlularm tek bir alt
türünde dahi çeşitli psikolojik faktörlere tanık olunmaktadır.
Yapılan araştırmalara göre, cinsel suçlular ın ekserisi zarars ızdır
ve bunların tümü de cinsel sap ık değildir. Şiddet kullanarak
kız kaçıran veya iffetli kızlara saldıran bir kişi, ağır bir cinsel
suçlu olduğu halde cinsel sapık olmayabilir. Diğer taraftan,
ileri derecede bir mazoşist kendisine elem çektirmek suretiyle
şehvet hissi duyduğu halde ömründe herhangi bir cinsel suç
işlemez. Cinsel suçlarda i şlenen suç bak ımindan hafifinden
ağırma doğru bir ilerleme görülmez. Örne ğin, bir ekzibisyo-
nistin (kendini teşhir edenin) ırza geçme suçunu işleyebileceği
düşünülemez. Ekzibizyonist, ruhundaki endişeyi kendini teşhir
ile çözümlemekte; ruhundaki bunal ım ve endişeyi bu yöntemle
hafifletmektedir. Paradoksal bir ifade ile, ekzibisyonizm kendisi
için doyurucu olmu ştur. Kişi bu yöntem yerine bir di ğerini ika-
meye muktedir değildir. Özet olarak, cinsel sap ıklar kendileri
için memnuniyet verici olan fiillerinde ısrar ederler.

Görülen odur ki, cinsel suçlular aşırı bir cinsel arzuya da
sahip değildir. Bu kişiler kısmen veya tümden bir iktidars ız-
lik içerisinde olup, baz ıları, eşleri ile de cinsel ilişki kurmaya
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muktedir değildir. Bu nedenle, cinsel suçlularm castration veya CINSEL

sterüisation'u kuşku1udur.55	 SUÇLAR

Suçlular kategorize edildi ğinde ise varılan nokta şudur:
Gerçek tehlikeli suçlular, sald ırgan ve tahripkar bir yaşam
sürdüren kişilerdir ve bunların işlediği suçun türü ne olursa
olsun, kolluk ve mahkemelerin bu kişiler hakkında dikkatli
olmas ı gerekir. Kolluk ve mahkemelerin üzerine e ğileceği
kişiler arasında yer alan diğer bir grup ise, geri zekalilard ır.
Bu, kişiler toplumun cinsel konudaki yasaklarmı yanlış anla-
dığı yada benimseyemediği için, röntgenci, ekzibisyonist ile
çocuklara karşı suç işleyenler arasındaki oranları yüksektir.
Geri zekali bir ekzibisyonist, kendini te şhir ederek kad ının
arzusunu uyandırıp, onunla cinsel ilişkide bulunabileceğine
inanmaktadır. Bu suçlular yüksek risk ta şıd ıklarından ayr ı bir
grup olarak aşağıda irdelerımektedir.

Cinsel suçlulara özgü s ınıflandırma modelleri geliştirmek
için epidenıiolojik yöntemler kullanılarak cinsel suçlar üzerine
yapılan çoğu çalışmalarda saptanan; te şhisin kesinlik göstere-
memesi, farkl ı kişilerin yargılarındaki güvenirlihik eksikliği ve
alt gruplardaki kesişmeler, geleneksel zorluklar olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Yalnız ırza geçme suçunun çeşitli türlerinde şu
dört ana temay ı belirleme açısından yeterli derecede benzerlik
görülmektedir: Güç gösterim arzusu ile hiddetlenme, sadizim
ve antisosyal davranış dozundaki fazlalik.

" H. Hansen, "Treatment of Dangerous Sexual Offenders", Seniinar
on Prison Health Seroices: Goals, Standards and Ethies (24-27 Sept. 1991),
Helsinki 1991, pp. 33-38; Küçük k ızlara tecavüzü al ışkanlık haline
getiren Amerikal ı S. A. B., son olay ı ard ından ömür boyu hapis cezas ı
tehdidi karşıs ında had ım edilme (castration) isteği yargıç tarafından
kabul edildi. Bkz., Sabah (10.3.1994), s. 5. Ne var ki, istekli olma ve
olas ı sonuçları hakkında yeterli bilgi sahibi olmay ı esas alan baz ı yasa
tasarılanndaki güvencelere karşın ABD'nin eksen devletlerinde istekli
veya isteksiz her tür kastrasyona (k ıs ırlaş tırmaya) karşı ahlaki ve hukuki
itirazlar yöneltilmektedir. CatTation'a tabi tutulanlarm baz ılan cinsel
dürtü kayb ı yaşarlarken, diğerlerinden hiçbir değişim olmamaktadır.
Yaln ız, hormon takviyesi yap ılmayan tüm süjelerde birkaç y ıl sonra
cinsel dürtü azalmasma tamk olunmaktad ır. D. Coon. Introduct ıon ta
Psychology-Gateways ta Mind and Behavior, Viilarcl, USA, 2001, p. 456.
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Cİ NSEL	 Yetişkin cinsel suçluların ekserisi norm dışı davranı>şlara er-
SUÇLAR genlik döneminde başlamakta ve cinsel yönden sald ırgan olan

genç bir erkeğin tretman görmediğinde yaşamı boyunca orta-
lama 300 kadar cinsel suç işleyebileceği beklenilmektedir.

6. 2. Risk Faktörleri

Ergenlik çağmdaki çocuklarca işlenmekte olan cinsel suç-
lara özgü geliştirilmiş teoriler az olduğu gibi kontrol grubuyla
yap ılan araştırmalarda o denli az bulunmaktad ır. Bu konuda
Becker ve Kaplan tarafmdan geli ştirilmiş risk faktörleri en
gerçekçi bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu yazarlarca a şağıdaki
risk faktörlerinin ergin bir çocu ğu saldırganca cinsel davranışta
bulunmaya yönelttiği ileri sürülmektedir:

• Fiziki ve cinsel istismar görmüş olmakŞ
• Depresyon;
• Zayıf bir eğitim görmek;
• Cinsel tür dışındaki antisosyal davranış geçmiş i;
• Sosyal tecrit (kendi ya şıtlar ıyla ilişki kurma ve idame

ettirme yeteneksizliği);
• Sosyalleşme ve kendini vurg-ulama yeteneklerinin eksik-

liği;
• Dürtü ve öfkeyi kontrol yetersizli ği;
• Yetersiz cinsel eğitim; ve
• Aile içerisinde şiddete tanık olmak.

Yukarıdaki faktörlerden, cinsel suçluların büyük bir olas ı-
lıkla kendilerinin de cinsel istismar gördüklerini söylemeleri,
gerçekte sap ıklık türü cinsel davranışın, çocuklarm gelişme
evresinde algıladilciarı model, düşünce ve bilgiden edinildiği
şeklindeki görüşle de uyum göstermektedir. Özellikle, cinsel
davranış bozukluğunun kişinin aile içinde/çevresinde kendi-
sinin de mağdur olması veya sağlıksız veya garip dü şüncelerle
yoğrulması sonucu öğrenildiği ileri sürülmektedir (tnağdıı rluk

spiral'ı).

Bkz., C. Ryan, S. Lane, J . Davisand, C. Isaac, "Juvenile Sex Offenders:
Development and Correction", ChildAbuse and Neglect, 11 (1987) pp. 385-
395.

70



TÜRK CEZA S İ YASET İ VE KRİ M İ NOLOJ İ Si

Cezaevlerinden şartla salıverilen cinsel suçlularda miilcer- CINSEL
rirliic sorunu güncelliğini her zaman konya gelmiştir. Nitekim, SUÇLAR

3713 sayıli yasanın geçici 4. madde kapsamınm, yerindeliği tar-

tışma konusu yap ılan Anayasa Mahkemesi kararlan (E. 1992/ 3,
K. 1992/23 TC Resmi Gazete 24.7.1993, s. 27) bağlamında, ge-

nişletilerek sap ık cinsel suçluların erken şartla saliverilmesi

sonucu linçe var ır derecesinde halk ın tepkisine neden olan ırza
geçme suçlarmda bir patlamaya tank olur ımuştur. Irza geçme

ve sarkıntıhk suçlarından 1993/1997 y ılında cezaevlerine giren
toplam 1429/1481 hükümlünün ya ş gruplarına göre dağılımı
22-29 yaş grubunda yoğunlaşma olduğunu belgelemektedir.

Tablo 4.

Tehlikeli cinsel suçlulara kar şı halkın korunmas ı amacıyla

ABD'de (17 May ıs 1996 tarihli Federal bir yasa ile) devletlere,
cezaevlerinden tahliye edilen ve mahallelerinde ikamet eden
tehlikeli suçlulardan halkın bilgilendirilmesi mecburiyeti geti-
rilmiştir. Bu bildirime, denetimli serbestiye (probation) mahku-

miyetin bir şartı olarak yer verildiği gibi Scarlet damgas ı olarak

da yer verilmektedir. Nathaniel Hawthorne'nın Dıe Scariet Let-

ter adli klasik eserinde gayri meşru iişkiden hamile kalan genç

bir kad ının elbisesinin göğüs kısmı üstüne zinay ı ifade eden
(Adultery) büyük bir A harfini görünür şekilde taşımaya icbar
edilmesi hikaye edilmektedir. Nitekim, çocu ğa cinsel tecavüz
suçundan iki kez hüküm giyen bir cinsel suçlunun davas ında,

beş yıllık denetimli serbesti yapt ırınlinın bir şartı olarak arabası-
nın her iki taraf taki kap ısı ile ikametgahinın önüne üç inç (7. 62
cm) büyüklüğünde "TEHLİKELİ CINSEL SUÇLU: ÇOCUKLAR

GIREMEZ" ibaresinin konulmasma hükmedilmi ştir (State v.
Bateman, No. A 44951 Or. Ct. App. ,1987).

Cinsel suçluların dvramşları tehlike olmaya ba şladığı,

kronikleş tiğinde bunların kontrol edilmesi gere ğine hiç kuşku

duyulmamalıdır. Nitekim, ABD' de Megan Yasas ı uyarınca cin-
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C İ NSEL sel suçlularm ikamet ettiği yerlerin bilinmesi/belirgin olmas ı
SUÇLAR üzerinde titizlikle durulmaktad ır. Bunun altmda yatan felsefe

ve düşünce, kuduz/tehlikeli bir köpeğe karşı korunma sağla-
mak türü veya "dikkat burada köpek var" uyansında oldu ğu gibi
uyarı işlevi görmesidir.57

Cinsel suçluların işledikleri cinsel suç türüne göre risk
derecelendirilmesi yapıldığında şu tablo ortaya ç ıkmaktadır:

• Cinsel saldırıda bulunanlar,
• Pedofilikler,
• Ensest suçunu işleyenler.

Bu bağlamda, yetişkin kad ın mağdurlara karşı güç gösteri-
sinde bulunan ve müessir fil suçunu da işleyen cinsel suçlula-
rm, mağdur karakteristiğine bağlı olarak, tekerrür olas ılığının
yüksek olduğu unutulmamal ıdır.

Alkol veya uyuş turucu ilaç kullanan cinsel suçlular aras ın-
da; geçmişte veya son suçlar ında alkol veya uyu şturucu ilaç
kullanmış olanlarda da tekerrür olas ılığı oldukça yüksektir. Bu
veriler doğrultusunda, ceza adaleti sisteminde yer alan görev-
lilerin (Kolluk görevlileri, Savc ı ve hMdm ile cezaevi tretman
personelinin) aşağıdaki unsurlar ın değerlendirilmesine ihtiyacı
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır:

• Suçlunun gereksinimi;
• Yeniden suç işleme riski;
• Topluma olumlu şekilde entegre olmasmı etkileyebile-

cek diğer etmen/etmenlerin neler oldu ğu.

Cinsel suçlular hakkmda yap ılan değerlendirmeler gös-
termektedir ki, statik etmenler (cinsel suç özgeçmişi gibi) kadar
dinamik etmenler de (iş sahibi veya çalışır olmas ı, uyu şturucu
ilaç suiistimali gibi) cezaevinden tahliye edilen cinsel suçlula-

ABD'de genelde cinsel suçlular ve özelde mükerrir cinsel suçlulara karşı
gösterilen tepkinin profili üç nokta ertafmda toplan ınaktad ır: 1) Ceza-
n ın ağırlaş tır ılmas ı, 2) Sal ıverilme üzerine kollukça kay ıt altına al ınnıas ı
ve kamunun bilgisine sunulmas ı ve 3) Cinsel suçlular ın medeni hapsi
ile tretmanına özgü program olu şturulmas ıd ır. Bkz., S. R. McAllister,
"American Responses to the Problem of Repeat Sex Offenders", Ceza
Hukuku Reformu Istanbul, 2001, ss. 739-748.
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r ın suç işleyip işlememesi üzerinde önemli rol oynamaktad ır. C İ NSEL

Bu bağlamda, genel suçlu kitlesine özgü risk/gereksinim et- SUÇLAR
menlerinin cinsel suçlu nüfusu içinde geçerlili ğini koruduğu

unutıılmamandır.
Bu durumda, cinsel bir suçlunun gereksinimi ve onun

cinsel tercihleri (ya ş ve cinsiyet) ile önceki cinsel suçlar ı hakkm-

daki bilgilerin değerlendirilmesi/yeniden de ğerlendirilmesini
kapsayan sistematik yaklaşım, topluma cinsel suçlar hakkında

rasyonel bir bakış aç ısı sağlayacaktır. Bu doğrultuda, Türk
infaz sistemindeki şartla salıverme kurumunun cezaevinde
kalınan medyan sürenin azalt ılmasi ötesinde bir işlev görmesi

için, bihakkın tahliye tarihine kadar geçen sürede toplumun
korunmas ı aç ısından gözetime muhtaç hükümlüler, özellikle
cinsel suçlular, için gözetim ve rehberlik hizmetinin organize
edilmesine gereklilik vard ır.

Aynı paralelde, tahliye olan cinsel suçlular için kritik zaman

önem arz etmekte olup;58 cezaevinden ç ıkan bu tür suçlunun
uzun zaman sonra da suç işleyebildiği görülmüş tür. ABD'de

yapılan tahliye sonras ı takip çalışmasında, cinsel suçlular için

kritik y ı lın sahverme sonras ı üçüncü y ıl olduğu saptanmış;
Kanada'da çocuklara cinsel tacizde bulunanlar için en fazla
riskli sürenin tahliye sonras ı beş ila on y ıl arası olduğu görül-

mü ştür. Cinsel tacizde bulunan suçlulara özgü risk faktörleri
aras ında; cinsel suçtan sabikahlık, hiç evlenmemi ş olmak ve

potansiyel ma ğdur niteliğini taşımak da yer almaktadır.

Yukarda yer alan tablo do ğrultusunda cezaland ırma ile risk

değerlendirilmesi arasmda bir ilişkilendirme olmas ı gerektiğin-
den, ceza mahkemeleri ile cezaevlerinin cinsel suçlularm ortaya
koyabileceği riski saptamaya ne derece muktedir olduğu irde-

lenmelidir. Bu bağlamda, suçlular ın risk derecesi bak ımından

düşük, orta ve yüksek olarak s ınıfland ırmak yerinde olacaktır.
Anılan derecelendirmede ise Adli sicil' de yo ğun suçluluk kaydı

Cinsel ve şiddet suçlusu hükünı lülerin bir cinsel veya şiddet suçu iş le-

yerek mükerrir olma oran ı ortalama olarak % 20'dir; Bkz., British Home
OfLice Research, Development and Statistics Directorate, Research Fm-

dings Ne. 104, London 1999.

73



Mustafa Tören Yücel

IINSEL olan; genelde topluma veya özelde ma ğdura ciddi zarar verici
SUÇLAR nitelikte a ğır suç işleyenler veya cinsel suç özgeçmi şi olan suç-

lular yüksek risk grubunda bulunmaktad ırlar.

6. 3. Geri Zekal ı Cinsel Suçlular

Geri zekal ı cinsel suçlular normal cinsel suçlulara göre
düşük zeka işlevleri ile karakterize edilmektedir. Bunlar ın
çoğunda beyin özrü olması nedeniyle organik beyin sendro-
mu bulunmaktadır. Bu suçlulardakl beyin öz cinsel istekte
frenlerin kopmasma, a şırı cinselliğe, cinsel tercihlerde değişi-
me, soyut muhakeme zay ıflığma, olayların akışını görebilme
yeteneksizliğine, bellek zay ıflığı, sald ırganlık, patlama ve
endişe bozukluklarına da neden olabilmektedir. Bu suçlardaki
mükerrerlik riski normal cinsel suçlara göre de fazlacad ır.

Bu suçluların günlük davraruşları ile işledikleri suçlar bak ı-
mindan fazlaca fırsatçı ve dürtüsel olma eğilinıü de oldukları;
mağdurları ile yakın ilişkiye girmediklerinden (akraba yerine
tanı dığım seçmesi) potansiyel mağdur say ıs ının az olduğu;
mağdurlarının yaş, cinsiyet ve görünümü açısından bir ayırım
yapmadıkları saptanmış hr.

Bu cinsel suçluların mağdurlarırıı ikna yetenekleri olma-
dığından sözlü şiddet yerine enstrümantal şiddet (ma ğdurun
üyumunu sağlay ıc ı yeterliliktetehdit/ şiddet) kullanma eğii-
niinde oldukları ve genelde mağdurlarından küçük olanlar ın,
sözle karşı koyamayanlar (fazlaca pasif olanlar ı) veya kendile-
rini koruyamayanlardan seçtikleri görülmüş tür.

Yine aynı paralelde, geri zekali cinsel suçlular ın samimi
ilişkiler kuramama sonucunu doğuran sosyal yeteneklerindeki
zayıflığın, kendilerini yalnızlığa ittiğine; diğer cinsel suçluların
aksine, zamanlarmın büyük bir k ısmını, fantezi kurarak ve
mastürbasyon yaparak geçirdiklerine ili şkin kanıtlar bulun-
maktadır.

Bu tür cinsel suçlular, genelde kendilerini ma ğdur olarak
gördükleri gibi başkalarının ihtiyaçlarmı ai-dama iktidarına da
sahip değillerdir. Kendilerinin tek hatasm ın da yakalanmak
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olduğunu düşünürler. Kuşkusuz olan bir yanda, çocukluk ve CINSEL

ergenlikte ebeveyni ve yaşıtlarmca hor görülen bu suçluların SUÇLAR

kendi öz saygıların yitirme noktasında olduklar ı; bunlardan
önemli bir k ısmının cinsel suç mağdunı bulundu ğudur.

Özetle, bu grupta bulunan cinsel suçlulara özgü sorunlar ile
tretman gereksinmeleri diğer cinsel suçlulara oranla kapsaml ı
olduğundan bu suçlular yüksek riski tedavi aç ısından yüksek
gereksinme kategorisinde yer almaktad ır.59

6.4 Sap ıklık Türü Cinsel Suçlar

6.4. 1 Feti şizm

Orijinali sembolize edilen veya onun yerine ikame edilen
karşı cinse ait bir oleye karşı duyulan cinsel istektir. Bu tür
kişilere fetişist, cinsel arzu uyand ıran veya kamçılayan obje ya
da uzva ise fetiş denilmektedir. Bu anlamda en karakteristik
fetişler, ayakkabı, eldiven, saç ve iç çama şırlarıdır. Fetişizmin
kri*ıinolojilc gösterisi hırsızlık suçunda belirgindir: Fetiş oh-
jeyi sağlama arzusu h ırsızlıkta hiçte ender olmayan bir saik-
tır. Kadın kilotu hırs ızliğından tahliyesinin ertesi günü yine
kilot çalarken yakalanan T. E. "Ba şı ma ne geliyorsa kad ı n ki/otu

yüzünden geliyor. Kadı n ki/otu çalmadan edemiyorum" demiş tir.
Yine 1947 y ılında üç kişiyi öldüren ve 500 den fazla ev soyan
17 yaşındaki ABD Chicago Üniversitesi talebesi Heirens bir
fetişist idi. 9 yaşında kadm iç çama şırlarmı çalmaya başlayan
Heirens, iç çamaşırları giyerek cinsel tatmin sa ğlar iken, son-
raları fetiş objelerin yerini ev soygunlar ı almıştı . Tutukluluğu
sonrası evinde yapılan aramada ise bavullar dolusu kad ın iç
çamaşırı bulunmuş; ve yakalanmamak için adam öldürdüğünü
itiraf etmiştir.

"Bir sapık daha linçten zor kurtuldu", Şanl ıurfa Türkiye (2.71993); "Bir
sap ık da Adana'da linç ediliyordu", Tercüman (.24.6.1993); T. Ilgaz, "Linç"
Cumhuriyet (27.06.1993); "Caniniıı itiraflan", Takvim (4.9.1995) s. 3; "Sa-
pığın sonu", Sabah (8.9.1995) s. 1; "Katil sap ık, hücrede hayatına son ver-
di", Hürriyet (5.10.1994) s.3; M. Gutmacher and W. Weihofen, Psydıiatry
and the Law, New York 1952 p. 130.
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C İ NSEL	 6. 4. 2. Bestialite-Hayvana Cinsel Sevi

SUÇLAR Bestialite genellikle biline ııin aksine oldukça yaygın olan
bir cinsel terslik olup; olas ı şu üç şekilden biri (veya birle şimi)
ile olabilmektedir: (1) Hayvanlar ın cinsel ilişkilerine bakarak
tahrik olma (Röntgencilik); (2) Kürk gibi hayvana ait objenin
cinsel anlam kazanmas ı ve (3) Hayvanlarla cinsel ilişki. Bu ters-
Ek, genellikle, k ırsal alan veya izole edilmiş çiftliklerde yaşayan
ve ergenlik devresinin doğurduğu yüksek derecedeki cinsel
arzuyu tecrübe eden çocuklarda görülmektedir. Şehirlerde
ender olarak görülen bu tür terslik, tamamen geri zekahlara
inbisar etmektedir.

6. 4. 3. Pedophilia-Çocuğa Cinsel Sevi

Cinsel suçlarm en ciddilerinden biri olan bu tür ili şki-
de bulunan ekser gençler, pasif, olgunla şmamış ve güven
duygus ımdan yoksun bulunan ki şilerdir. Bunlar ya ayni ya ş
grubundaki karşı cinsle temas kurmak cesaretinden yoksun-
durlar ya da cinsel yönden deneyimli bir kad ınla doyurnlu bir
ilişki kuramamanın korkusunu taşırlar. Pedofilikler arasında
yer alan önemli bir grupta senile olanlar ıd ır. Bunların ekserisi
iktidar güçlüğüyle kıvranmakta olup; yeti şkin bir kadın tara-
fmdan küçültülmek korkusu ta şımaktadır. Bazıları ise, ikinci
bir çocukluk evresine girdi ğinden çocuklarla gerçek bir uyum
içerisinde olduklarını hissederler. Geri kalanlar ise, uzun süre
beraber yaşadıkları eşlerini kaybettikleri gibi yeni ili şkiler ku-
rabilmek olana ğına da sahip değildirler. Gerçekte, erkek pedo-
filiklerin büyük bir yüzdesi ya k ısmen ya da tümden iktidars ı z
olup; pedofili eylemi genelde cinsel ili şki yerine mastiirbasyon,
kendini teşhir ve ok şama şeklinde tezahür eder. Pedofilikler
arasında çocuklarla cebri cinsel temas yapan sap ık ve sadist
kiş ilerde bulunmaktadır.

Kısaca var ılan nokta şudur ki, cinsel suçlular ve hafta belirli
bir cinsel suçu işleyenler hakkında genelleme yapmak oldukça
tehlikelidir. Bu bağlamda, pedofilikler, :mahkemece en uygun
yaptırm'un saptanabiln'ıesi yönünden diğer cinsel suç faillerine
göre daha ayr ıntılı psikiyatrik bir değerlendirmeye gereksinnıe
göstermektedirler.
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6.4.4. Irza Geçme	 CINSEL

18 yaşın altındakiler veya yakın akraba ile cinsel ilişki (en- 
SUÇLAR

sest) bazı hallerde kesin akil hastalığının kanıtı olabiirse de, bu
suçlar genellikle, sosyal orijinlidir. Bu terslilcler, dü şük kültür
standartlarına sahip gruplar ile fazla kalabalik çevrelerde gö-
rülnıektedir. Bu tür tersliklere hedef olan çocuklar, korkudan
başlarına gelenleri anlatamad ıkları için olay genellikle sakl ı
kalmaktadır. Duyulsa bile "kol kınl ır, yen içinde kal ı r" aıılayı-
şıyla durum gizlenmeye çalışılmaktadır. Bu suçlar olaydan çok
sonra baba-kız veya kar ı-koca aras ındaki bir tartışma-kavga
veya kız arkadaşın yaptığı telkin sonucu ihbar edilmekte; veya
y ıllar sonra yaşanan ruhsal hastalıkla ortaya çıkmakta ve bu
arada k ızın kanuni yaş sınırını aşmasına karşın işleyen adli
süreç dramatik aile geriiniine sebebiyet vermektedir. Bu gibi
durumlar için zamana şmıı süresinin kısa tutulmasında, örneğin
iki yil olarak aimmas ında yarar vardır.

Irza geçme suçlarına ilişkin olarak E. TCK 414, 415 ve
416. maddeleriyle açilan kamu davas ı ve sanık sayısı dağılımı
aşağıda verilmiştir:

Tablo 5.

Kamu Davas ı 	 Sanık
Yıl	 Sayısı 	 D	 Sayı s ı 	 D

1986	 9514	 100	 12700	 100
1987	 9707	 102	 13318	 105
1988	 11283	 119	 16631	 131
1989 1	 11538	 121	 16561	 130
1990	 10400	 109	 14863	 117
1991	 10282	 108	 14964	 118
1992	 9928	 104	 14826	 117
1993	 8747	 92	 12750	 100
1994	 9237	 97	 13722	 108
1995	 9802	 103	 14974	 118
1996	 9626	 101	 14550	 115
1997	 9517	 100	 15236	 120
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C İ NSEL	 Bu suçlardan 1993 yılındaki sanık sayısmm tim-t cütüm
SUÇLAR sanıklanrta oranı % 3.16 iken 1997 y ılında bu oranın % 7.44'e

yükseldiği görülmektedir. Ku şkusuz, cebren ırza geçme cinsel
suçlar arasında ciddiyet ve yoğunluk gösteren bir tür olup;
motivasyon yönünden bu suçun birkaç biçimi vardır: Bu suç,
birikim halindeki cinsel dürtünün patlamas ı sonucu olabilece-
ği gibi gizli kalmış kuvvetli homoseksüel ö ğenin var olduğu
kişilerde de belirebilir. Irza geçme, homoseksüel dürtünün
varlığmı ret yolunda gösterilen irrasyonel bir çaba olduğunda
ise, bu suçu işleyen kişiler gerçek cinsel suçlulard ır. Bu suçun
diğer bir türü ise, cinsel orijini pek belirgin olmayan sadistik
ırza geçmedir. Hayvanlar dünyasında erkeğin cinsel faaliyeti-
nin saldırgan olmas ı gibi, insanlar dünyasında da erkeğin cinsel
ilişkisinde sosyal yönden örtülenmiş sadistik belirtiler normal
olarak görülebilir. Ancak bu türde sald ırgan öğe, hasta kişiliğe
sahip insanlarda aşırı derecede yoğunlaşarak kendisini kadın-
lara karşı duyduğu nefreti yansıtan sadistçe cinsel tecavüzler
şeklinde göstermektedir. Paradoksal bir ifadeyle, esas itibariyle
cinsel suçlu olarak adlamd ırılmayan üçüncü bir tip ırza geçme-
de ise, sald ırgan ve anti sosyal suçlu olan bu ki şi, muzaffer bir
ordunun askeri gibi ya ğmacı bir görüntü sergilemektedir. Bu
tür genç suçlulardan baz ılannın sayısız ev soygunu veya ya ğma
yaptığı bir gecede ırza geçrne suçunu da i şlediği görülmektedir.
Öte yandan, "Kaç ı rdığı n ı kıza sahip olnıasaydıın, köyde bana erkek
demezlerdi" diyen A. M.'nin olayında olduğu gibi toplumsal
ayıplamanın da kişileri bu tür suça ittiği görülmektedir.61
Özetle, tecavüzün bulunmad ığı hiçbir modern kültür yok;
ırza geçme suçunu işleyenler genellikle genç ve canlı kiş iler
olmaktadır.61 Bu kişileri tanıd ıklar ı ve tanımad ıkları kadınlara
saldıranlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Tanımadıklar ı
kadınlara saldıranların büyük çoğunluğu sokakta, kuytu kö-
şeleri ve genelde akşam saatlerini seçmekte; silah göstererek
sözle tehdit etmek, fiziksel şiddet kullanmak, b ıçak dayamak,
gizlice eve girip tehdit etmek ba şvurduklar ı taktikleri arasında

"Erkekliğini ispat etti 13 y ı1 hapis yedi.", Hürriyet, (16.2.1994) s.3.
61 "Cinsel açlık değil-Şiddet", Nokta (12. 11.1989) 55. 69- 74.
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yer almaktadır. Tanıdıkları kadinlara sald ırarılar ise, koşulları CINSEL

önceden planlayarak haz ırlık yapmaktad ırlar.	 SUÇLAR

Çoğu araştırmalar suçlulara odaklanmakta ise de, suçla-
rm mağdurları olduğu da unutulmamal ı ve ırza geçme gibi

ciddi suçların mağdurlarma özgü post-travmatik bozukluklar
önemsenmelidir. Nitekim, ırza geçme suçu mağdurlarmda

yalnız başma sokağa çıkmama gibi davranış değişimi, uyuma
zorlukları gibi fiziki semptomlar rapor edilmekte; ve a ğla-
ma krizleri ile beliren duygusal bozukluklar yaşanmaktadn
(Gilmartin-Zena, 1985). Ma ğdurlar üzerine yapılan iki aylık
takipte, başlangıçta görülen rahats ızlikta az da olsa bir azalma

oimasma karşılik partner ve arkadaş ilişkilerinde zorluklar
çektikleri saptanmıştır.

Irza geçme suçu her halde a şağıdaki etmenlerden biriyle
işlendiğinde nitelikli/ a ğırlaştınlnuş türden olmaktadır:12

1. Beden veya ruh bakı nıı ndan kendini savunamayacak kişiye

karşı işlenmesi (Mağdurun çok yaşlı veya on beş yaşmdan kü-
çük olması);

2. Irza geçme suçunu işlernek için niağdurun direncinin km!-

ınas ı n ı sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kuhlan ılnıası ;

3. Mağduru korkutmak veya yaralamak için silah kulla-

n ı ln ıas ı;

4. Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi;

5. Irza geçmenin tekrarlanması;

6. Ciddi olarak planlanmas ı;

7.Sanığın ırza geçme veya diğer şiddet veya cinsel suç türü
ciddi suçlardan sabıkali olması;

8. Mağdurun fiziki veya ruhsal sağlığının bozulması.

1, 2, 3, 4 ve 8 sayılı etmenlere Y. TCK m. 102'sinde yer verilmiştir. Öte
yandan, mağdur düşüncesiz hareketi nedeniyle örne ğin oto-stop ya-
parak bir yabancmın arabasına binerek kendisini tehlikeye atm ış veya
mağdunm önceden cinsel deneyimi olmas ı hafifletici bir etmen olarak
görülemez. Bu saptama yeni TCK 102-2 maddesindeki, ırza geçmenin
eşe karşı işlenebileceğini hükmüyle de tutarl ı bulunmaktad ır.
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CINSEL	 6.5. inkar/ Küçümseme Psikolojisi

SUÇLAR Çocuklara sark ıntılık ve ırza geçme olaylarında, inkar Ve
küçümseme, failerce çokça başvurulan bir savunma mekaniz-
ması olarak belirmekte ve bu tür suç işleyenlerin genelde pek
nedamet duymadıkları görülmektedir. İnkann çeşitli biçimlerde
oluştuğuna tanık olunmaktad ır: Fail suçun işlendiğini tümden
inkar etmekte ya da düzmece olduğunu ileri sürmekte veya
cinsel ilişkide bulunmas ına karşılık mağdurun rıza göstermesi,
mağdurun direnmemesi, ma ğdurun bu cinsel deneyimden
nispeten duygusal yarar sa ğlaması; veya mağdurun yaşı konu-
sunda aldatılması nedeniyle suçlu olmadığını ifade etmektedir.
Failler, nihayet, isnat edilen eylemi kabul ederken, ilişkinin
cinsel niteli ğini inkar ederek me şru bir nedenle mağdura do-
kundukları (cilde tıbbi bakım uyguladığı) veya sald ır ının cinsel
olmadığını da ileri sürmektedirler.

Küçümseme ise üç şekilde olabilir: (1) Failler ma ğdura veri-
len zararı, (2) Önceki sald ırganca davranışın ciddiyetini veya
(3) Suçlar için sorumluluğu indirgemeye yeltenebileceklerdir.
Zararı küçünıserken mağdura uzun süreli bir zarar olmaya-
cağı, k ısa sürede kendine geleceği; mağdurun önceki say ısız
ilişkileri (yollu olduğu) göz önüne ahnarak fazlaca abartılma-
mas ı gerektiği; veya mağdurun deneyimden sa ğladığı yararın
zarar ı giderdiği belirtilmektedir. Failler önceki sald ırgan dav-
ranışlarının ciddiyetini indirgerken, önceki suçların sayısını,
kulland ıklar ı şiddetin derecesi ve sald ırganca eylemlerinin
ciddiyetirıiküçültürler.

Failler böylelikle ceza sorumlulııklarırn, suçu mağdura ata-
rak, harici veya dahili mazeretler bularak küçültmek yolunu
seçmekte; davranışlarını sarhoş olma, stresli konum, sosyal
bask ılar veya tahrik örneklerinde olduğu gibi harici veya
durunısal faktörlere mal ederek sorumluluktan s ıynilmak iste-
mektedirler. Failler eylemlerini kadere ba ğlamak üzere de, suça
yöneltici nitelikte kişisel sorunlar; geçmi şindeki mağduriyetler,
yoksulluk içinde geçen bir çocukluk dönemi, hormonlar veya
cinsel dürtüler dile getirilmektedir. Öte yandan, cinsel suçlu-
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lar, tipik olarak, kendilerinin suç döngülerine ili şkin niçinler C İ NSEL

ve zamanlamalar ı hakkında çok az bir iç görüye sahiptirler. SUÇLAR

Kendileri, ekseriya, eylemlerini itirafa ve kabule yana şmazlar.

Buna karşın bir banka soyguncusu, suçu niçin işlediğini bilir

ve suçunu inkar etmeye de çah şnıaz.

Abel ve arkadaşlar ı (1984) çocuk seviciler tarafından ge-
nelde ifade edilen yedi çarp ık düşünce ve inanca işaret ettiler.

öylesi çarp ık algılamalar bir kaç işleve hizmet edebilir: Suç-
luluk duygusu ve nedametle ba ş edebilme stratejisi; gelecek-
teki eylemleri haklı çıkarma vas ıtası veya anormalliğin reddi

vasıtas ı olabilir.

6. 5. 1. Çocuk Sevicilerinde Alg ısal Çarpıklıklar

1. Genital organ ını okşama gerçek seks olmad ığından

zarars ızdır.
2. Çocuklar seksten ho şlandıklar ı için söylemezler.

3. Seks çocukla ilişkiyi kuvvetlendirmektedir.

4. Toplum sonuçta çocukla seksin kabul edilebilir oldu-
ğunu görecektir.

5.Seks konusunu ara ştıran bir çocuk cinsel tecrübe aray ışı
içindedir.

6. Fiziki seks, çocuklara cinselli ği öğretmenin iyi bir vası-
tasıdır.

7. Fiziki bir direncin olmay ışı çocuğun seks istemesi an-
lamındad ır.

Konuya sosyal aç ıldığından bakıldığında arkadaşı az olan

kız çocukların fazlaca cinsel istismar gördükleri rapor edilmek-
te ise de, bunun istismar öncesi veya sonras ı olup olmad ığı
belirgin değildir. Öte yandan aileyi bazı etmenlerde cinsel
istismarla ilişkili bulunmaktad ır: Bunlar arasında, öz babas ız
bir yaşam, annenin sakat veya hasta olması ile üvey baba ile
birlikte aynı çatı altında kalmaktır.
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CiNSEL	 6. 6. Cinsel Suçlular ve Toplumun Korunmas ı
SUÇLAR 

Zorla ırza geçme suçu ile çocuk sevicilerin arz etti ği tehlike
nedeniyle toplum bunlara kar şı korunmalıdır. Ne var ki, ge-
nelde koruma siyaseti kural yerine istisnalar üzerine in şa edil-
mektedir. Nitekim, bu tür suçlara kar şı koruma baz ı ülkelerde
örneğin ABD'de (14 eyaletinde) en ekstrem bir boyut kazanmış ;
uzun süreli bir mahkumiyet infaz ı sonras ı (evil,ılcötü olarak gö-
rülen) suçlu kişi (şimdi sick/hasta olarak) tretman amac ıyla (civil
comırnttrnent) akıl hastanesine kapatılmaktad ır. Mahkumiyet
sonrası yeniden bir mahkumiyet şeklinde bu yakla şımdaki
çelişkiyi anlamak mümkün değildir. Suçlu kişiler trete edilmek
isteniyorsa buna cezanın infaz ı s ırasında başlamlmalıdır.

Genelde cinsel suçlular ın risk derecesi bak ımindan yüksek
veya dü şük riskli olanlar ı belirlemek mümkün ise de, sorun
iki uç aras ında yer alan gruptakileri belirlemede yatmaktadir.
Bazı ülkeler ceza siyasetinde hürriyeti ba ğlayıcı cezaya seçenek
olarak had ım edilme/ilaçla testosteronu düşürme söz konusu
olmakta ise de, önemli bir koruma tedbiri olarak bu tür sab ıkah-
larm rehabilitasyonu için yoğunlaştırılnuş gözetim ve rehberlik
hizmetinin organize edilmesine ihtiyaç vard ır.

6. 6. 1. Önleme Stratejisi

Cinsel suçlardaki risk faktörleri göz önüne al ınarak bu
suçlar ı önlemek amac ıyla aşa ğıda dört grupta toplad ığmuz
potansiyel içerikli hedefler büyüteç altma aimmalid ır:

1. Cüdülendiriciler

• Cinsel istek,
• Duygusal ihtiyaç ve çatışmalar (örneğin hakimiyet, nef-

ret, sald ırganlık ve çevre),
• Sapık cinsel istek.

2. Kabul görür nitelikteki cinsel doyuma engeller

Zeka derecesi düşüklüğü,

82



TÜRK CEZA S İ YASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

• Cazibe yoksunlu ğu,	 Cİ NSEL

• Kendini kabul ettirmekteki başar ıs ızlık,	 SUÇLAR

• Cinsellik konusundaki kısıtlay ıcı görüşler,
• Cinsel işlev bozuklu ğu,
• Cirısellik konusunda cahillilc veya bilgi azli ğı,
• Evlilik iişkisindeki zorluklar,
• Sosyal becerilerin yeterince gelişmemiş olmas ı .

3. Kiş ilerdeki kontrol ve k ıs ı tlamay ı kald ıranlar

• Alkol kullan ımı ve uyuş turucu madde suiistimali,
• Algılama çarpıklığı,
• Beynin zedelenmesi ve patoloji,
• Modeller (çocukken mağdur olmas ı),
• Sapık cinsel eğilimler,63
• Pornografiye tııtkunluk,
• Antisosyal yaşam biçimi,"
• Saykotildlik (psikotiklik),
• Psikopatlık,
• Saldırıy ı destekler nitelikteki e ğilimler.

4. Kısıtlayıcılar

• Ahlaki değerler,
• Saldır ıdan nefret,
• Yap tırmilar ve özellikle hürriyeti ba ğlayıcı ceza,

Toplumda isinılendirme sonras ı (homoseksüal ıtenin XIX. yüzy ıl Avni-
pa's ında psikiyatriarca icad ı gibi) cinsel tercihlerin varlığına işaret etmek
dil arabasm ı n duygusal arabanm önüne konulmas ı hatas ına gebedir.
Kişi isimlendinneksizin de, bir duygu, dürtü, arzu ve ikraha sahip ola-
bilir. Çocuklar ın konuşma öncesi de duyguları olduğu gibi hayvanlar da
duygu sahibidirler. Kişi lahmacun icat edilmeden ona arzu duyamazsa
da açl ık hissedebilir. Işte bu nedenle, cinsel eğilim lahmacun gibi icat
edilmiş bir ürü ııe duyulan bir istem olmaktan çok açl ık hissi gibidir.
Gelecekteki antisosyal davranışların en iyi belirleyicisi önceki antisosyal
davramşlard ır. En azından bazı çocuklar açıs ından antisosyal davranış-
lar çok erken bir ya ş ta başlay ıp devam etmektedir. Bkz., "Early Indica-
tors: I-Iow Early and What lndicators?'", "Forum On Corrections Research,
Vol. 3, No. 3 1991, Ottawa, Canada pp. 6 - 7.
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Cİ NSEL	 • Potansiyel mağdurun olmayışı ,
SUÇLAR	 • Mağdura duyulan empati,

• Eylemin sonuçlar ından korku,
• Mağdurlann direni ş i.

İşte bu çerçevede, tecavüz olgusu ve atmosferi ma ğdur için
genelde korkunç bir tablo sergilemekte; hafta kimi zaman bu
olgu mağdura sanki cinayetle eşdeğer bir olay gibi gelmektedir.
Nitekim, fahişeler bile sokakta saldırıya uğradıklarında bunu
kolay kabul edememektedir. Anılan sebeple, tecavüz olaym ın
mağdurlar üzerinde b ıraktığı ciddi ve uzun süreli ruhsal tah-
ribat göz önüne al ınarak, ceza adaletinin her evresinde trav-
mayı yeniden yaşamak zorunda kalmamalar ı için kendilerine
gereken psikolojik anlayış ve titizlikle yakla şılmah ve örneğin
tecavüze uğrayan kadm mağdurla görüşmenin, kad ın polis-
lerce yap ılması sağlanmalıd ırP6

Nitekim, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin" Çocuklar

ve Genç Yetişkin lerin Cinsel İstis ınarı, Pornografi Fuhu ş ve Trafi-

ğine ilişkin R(91) 11 sayılı Tavsiye Karar ının "(d) Ceza Hukuku

ve Ceza Usulü" bölümünde;

• "12. Süreç boyunca san ıkları n hakları göz önüne alı n ı rken ço-

cukların ve genç yetişkinlerin nıenfaatleri ve hakları güvence alt ına

al ı nmal ı;

13. Adli ve idari süreçlerdeki kay ı tların gizliliği ve cinsel istis-

"Tecavüze uğrayan kadm affedifmiyor", Sabah (8.05.2004): Batman, Di-
yarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Kilis, Van ve Adana olmak üzere
sekiz ilde 13-65 yaş aras ı 320 erkek ve 240 kad ınla yüz yüze görü şüle-
rek yap ılan anket sonucunda "Namusuna halel gelen kad ına ne yap ı lmalı -
d ı r?" sorusuna verilen yan ıtlar şöyledir: %26-afledilmeli, %25-öldürüln ıelı,
%13,75- dışlanmal ı, %13,40-aile meclisi karar vermeli, %13-cezalandınlmal ı ,
%4.64-evliyse boşanmal ı , %3-yasal yol kullamlmal ı, %1-yan ı ts ız.
Ayrıca bkz., Horne Office, Concerns About Rape (Research Study no. 106)
London 1989; 1991-1992 y ı llannda Adli T ıp Kurumu'na gelen 578 (% 65)
fiili livata, 309 (% 35) vajinal yoldan ırza geçme olgusu hakk ında incele-
me için bkz., M. F. Yavuz ve H. Öz, "Çocuklara Yönelik Cinsel Suçlar", 7.
Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunulan, Istanbul 1994, ss. 48-61. (357-364);
ırza geçilme veya fiili livataya maruz katmanın kötülü ğünü algılama için
bkz., 7 Ulusal Adli Tıp Günleri, Paneller, Istanbul 1994, ss. 48-61. M. T. Yü-
cel, Adalet Psikolojisi, Ankara 2007, ss. 115-126.
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' ıtar ınağduru çocuk ve genç yetişkinlerin kişilik haklarırnn, özellikle CINSEL

kin ıliklerinin bilinn ıesine yöneltici bilgilerin açıklanması ndan kaç ı- SUÇLAR

n ı larak korunn ıas ı;

14. Cinsel istismar niağdurları veya tan ık çocukları n duru şmala-

rı nda, travnıatik etkileri azaltmak ve onurlar ı na saygı nl ı k içerisinde

ıjadelerinin inan ı rlığı n ı artırniak üzere özel ko şullarda dinleniln ıesi

"sağl ık verilmektedir."

Özet olarak, genel suçlu nüfusu için geçerli olan risk/ihti-
yaç faktörleri cinsel suçlular için de geçerlidir. Cinsel suçlulara
özgü önleme stratejisi ba ğlamında ise, cinsel tercihleri belir-
leyen ihtiyaçlar ve cinsel suç özgeçmi şi hakk ında yap ılacak
değerlendirmeler önemli olup, böylelikle suçluların toplumsal
gözetiminin sağlanmas ı mümkün olabilecektir. Bu ba ğlamda,
cinsel terslik sorunu, dolayl ı veya dolays ız ifade edilen ve
cinsel içeriği olan bir semptomun ne zaman ve ne kadar ının,
tüm ya şam düzenine ilintisi nedeniyle, ki şinin ve/ya sosyal
çevresinin refahı için azaltılmas ı veya giderilmesi gerekti ği-
nin saptanmasına indirgenebilir. Bu saptama sonras ı amaç
"libido"yu ehlileştirmek olmand ır.67

67 United Nations, Serual Deviance - A Sociological Anaiysis UNSDRI, Rome
Feb. 1973, s. p. n.
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7. ORGAN İZE SUÇLAR

7. 1. Ulusal! Küresel Boyutu

Devlet yönetimindeki bo şluğu dolduran, illegal mal ve
hizmet üreten ulusal ve uluslar üstü nitelik taşıyan organi-
ze suçluluk, "Mü/ip AŞ "ler, her ülkeye/kente özgü faaliyet
alanlarma sahip bulunmaktadır. Genelde "kı tl ık rantı" getiren
her alan mafyarun ilgi alanına girmektedir. Kesin rakamlarla
konuşmak mümkün olmasa da, yasaklılar listesindeki mal
ve hizmetlerden elde edilen gelirin Türkiye için milli gelirin
% 25-30' u olduğu; bunun üçte ikisinin uyu şturucu başta ol-
mak üzere illegal ekonomik faaliyetlerden sağlandığı tahmin
edilmektedir. Yine, 1996 y ı lında 23 bin olduğu tahmin edilen
çete üye say ıs ının 1998 y ılı başında 50 bine ulaş tığı tahmin
edilmektedir. Diğer bir anlatımda, organize suçluluk, büyük
bir işletmeler dizini olarak kay ıt dışı ekonominin önemli bir
kesimini oluşturmaktad ır.

Bir başka açıdan, organize suçluluk çok yönlü oldu ğu
kadar çoktaisimlidir. İtalya'da Sicilya Mafyas ı, Kamorra, 'Nd-
rangheta ve Sacra Corona Unita; ABD'de La Cosa Nostra (LCN
olarak bilinir); Kolumbia'da Medellin Kartel, Çin'de Üçlüler
ve Japonya'da Boryokudan (Yakuza) olarak da bilinmektedir.

Kayıt dışı ekonomi için bkz., H. Üzeltürk, "Gölgelerin Efendisi: Gölge
Ekonomi-Baz ı Ülkelerden Örnekler", Galatasaray Univ. Hukuk Fakültesi
2/2003, ss. 15-37.

86



TÜRK CEZA S İYASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

Şiddet grubu anlamına gelen Boryokudanlar Japonya' da p0- ORGANIZE

lisçe, kolektif ve itiyad ı olarak şiddet suçları işleyen, örgütsel SUÇLAR

veya kolektif gücün avar ıtajmı kullanan bir organizasyon olarak
görülmektedir. Boryokudanlar ın özel karakteristilcleri; yüksek
oranda suç i şlemeleri, kendi egemenlik alanlar ıru tesis etme-
leri ile yasal olmayan kazanç yoliarmı takip etmesidir. Baba
ve çocuklanyla piramidal bir yap ıya sahip olan Boryokudon
grupları sayısı 3300; üye say ıs ıda yakla şık 91.000'dir. Yine
Boryokudon'ların % 90' ı sabıkah ve cezaevlerindeki hükümlü-
lerin % 30'u da bu üyelerden iken, ad ı geçenlerin 1302 milyar
yen olan yıllık kazançlar ının % 80.3'ü yasa d ışı kazançlardan
oluşmaktad ır.

Var ılan sonuç odur ki, mafya özellikle uyu şturucu Uca-
retinden elde ettiği kara paran aklamak ve "legal" sektörlere
kanalize etmekte zorundad ır. Aksi takdirde, kelimenin tam
anlamıyla kirli para içinde boğulacaktır. Keza mafya, girdi ği
sektörde damping sayılabilecek fiyat indirimleriyle, tüm ra-
kiplerini devre dışı bırakarak diğer kuruluşlara yaşam hakkı
tanımamaktad ır. Işte organize suçluluk olarak beliren mafya,
dünyanın en büyük ekonomik gücü haline gelmi ştir. Kar
s ıralamas ında dünyanm uluslararas ı dev şirketlerini geride
bırakan mafya, ciro s ıralamasında ise petrol, otomotiv, elek-
trik/elektroteknilcten sonra dünyan ın dördüncü sektörü haline
gelmiş; ve hatta mafyarun "endüstrüeşmesi"nden söz edilmeye

başlanmışhr.

7.2. Tanımı

İşte uluslarüstü boyut kazanan organize suçluluk (maf-
ya) ile baş etmek üzere ulusal yasalara ek olarak uluslararas ı
sözleşmelerde akdediliniştir. Bu bağlamda, en zor olan husus
"organize suçun" ne olduğunu belirlemedir. Öğretide organize

suçluluğun tanımı görülmekte ise de, ülke yasalar ında tanıma
yer verilmemiştir. Buna örnek olarak 22 Eylül 1992 y ılında

yürürlüğe giren Alman Gesetz zur Bekan ıpfung der Organsieriten

Kriminalitat (OrgKB) gösterilebilir (Almanya'da ayr ıca Kazanç

izleme Yasası var). Bunun başlıca nedeni de şimdiye dek çerçeve-
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ORGAN İ7E si aç ıkça belirlenmiş ve yasal düzenlemeye elverecek k ısalıkta
SUÇLAR bir tanım yapılamadığıdir. Nitekim Almanya'da kolluk ve

yargı temsilcilerinden kurulu çalışma grubunun (1990) yaptığı
şu betimleme de bunu do ğrulamaktadır:

"Bireysel ve tümden vahamet arz eden suçlar ı n gelir veya güç

elde etmek saikiyle planl ı olarak ve ikiden fazla kişinin iş bölümü

içerisinde uzun bir süre veya süresiz olarak

a. Ticari veya işletme türü yap ılar kullanarak;

b. Korku tmay ı sağlamaya elverişli güç ve sair vas ı ta kullan ı l-
mas ı; veya

c. Politika, medya, kan ıu idaresi, yarg ı sistemi veya ekonomiyi

etkileyerek işlenıesi organize suç olu ş turmaktadı r.

Bu tan ı m terör suçlar ı n ı kapsan ıanıaktadı r."

Organize suçluluk oluşumunda yer alabilecek üç ana unsur
ise şöyle sıralanabilir:

• Suçlu gruplann çekirdeğinde yer alan kişilerin ırk, dil,
etnik veya diğer bağlarla kenetlenmiş olmas ı;

• Koruyucular ı n, grubun menfaatlerini koruyan ki şilerin,
bulunması; ve

• Toplumun sağladığı destek ile grubun kazanc ım maksi-
mize etmek üzere uzmanlarca her özel iş için gönüllü hizmet
verilmesi.

Suçlu grup, devaml ılik gösteren organize olmu ş kişiler
topluluğu olup; güç ve gelir sa ğlamak üzere yıldırma ve yol-
suzluğa başvurmaktadır.

Koruyucular ise suçlu gruba koltuk ç ıkanlard ır. Yozlaşmış
kamu görevlileri ve tacirler olarak gözüken bu kişiler bireysel
ya da topluca yasalar ın ve imtiyazlarm istismarı, hukukun
ihlali ile suçlu grubu korumaktad ırlar. Koruyucular kendi-
lerini "grubun" suçlu amaçlarına adamış olduklar ından; aynı
zamanda suçlu grubun da bir k ısmıdırlar.

Bu çerçevede toplum ve organize suç ma ğdurları ile kamu-
nun bireysel üyleri suçlu grubun faaliyetlerine yard ım ederse
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de, suçlu örgüte dahil de ğildirler. İş te lider konumundaki ki- ORGANIZE
şiler/babalarm sosyal toplantı ve kabullerde boy göstermesi, SUÇLAR
yargı, kolluk ve devlet üst kademelerindeki ki şilerle ilişkileri;
ticaret dünyasmdaki patronlarm bu tür ki şilerin başmda ol-
duğu suç örgütleri ile iş yapmaları; bunlarm toplumsal yanını
vurgulamaktadır.

Organize suç kavramında yer alan "suç"un belirlenmesine
ilişkin sorun az ise de, "organize" açısndan yap ısallığın dere-
cesini belirlemek kolay değildir. Organize suç bir devanılılik
halinin ifadesi olup, az organize, yar ı organize ve oldukça
organize gruplar olu şmaktadır. Organize suç eğitsel bir süreç
olup, bu sürece yalnız suçlu gruplar katılmakla kalmay ıp; ah-
tapot türü kollarını, toplum dokusuna ve özellikle ceza adaleti
sistemine uzatmaktad ır.

Bu bağlamda, uluslararas ı kuruluşlarca da benimsenen,
aşağıda organize suçu belirleyici ölçütleri referans almakta
yarar vardır. Bu ölçütler zorunlu ve ihtiyari olmak üzere iki
grupta toplanmaktadır:

1. Zorunlu ölçütler

• Üç veya daha fazla kişinin işbirliği;
• Uzunca veya gayri muayyen bir süre;
• Ciddi suçlar ı işlemekten hükümlü veya zanl ı olmas ı;
• Kazanç ve/veya güç elde etmek amac ıyla yapilmas ıdır.

2. İhti yarI ölçütler

• Her katılanın bern bir görev veya rolü olmas ı;
• Dahili disiplin ve kontrol varlığı;
• Tehditkar şiddet veya diğer vas ıtalara başvurulması ;
• Siyaset, medya, kamu yönetimi, kolluk,. adalet veya eko-

nomi üzerinde yolsuzluk veya di ğer surette etki icras ı ;
• Ticari veya işletme benzeri örgütler kullan ılmas ı;
• Kara para aklanmasıyla iştigal edilmesi; ve
• Uluslararas ı düzeyde çalişı]ması .

Organize suç faaliyetleri olarak ulusal ve uluslararas ı
alanda yer alan suç türleri arasında silah, uyuşturucu madde,
kıymetli maden ve tarihi eser, sanat eseri kaçakç ılığı, fuhuş ,

89



Mustafa Tören Yücel

ORGAN İZE megal atık imhas ı, sistematik yangınlarla organize sigorta do-
SuÇLAR landır ıcılığı, illegal kumar, tefecilik, koruma karşılığı ödeme,

kalpazanlık, ricacılık, yasal olmayan i ş takibi, çek-senet tahsi-
latı, rüşvet; kadın, çocuk ve organ ticareti de yer almaktad ır.

7. 3. Karakteristikleri

1. Halkın yasalarca yasaklanmış mal ve/veya bizmetlere
ilişkin taleplerini karşıladığı;

2. Suçluluk faaliyetlerinin, tutuklanma ve ceza alma riski
ile başlangıç çaba ve finansal girdisinin en az, buna kar şılık
en k ısa sürede sağlanacak gelirin en yüksek oldu ğu alanlarda
icra edilmesi; ve riskirt en aza indirgenmesi için ma ğdurlarm
özenle seçilmediği;

3.Organize suç örgütünce, emir dinlemez/çok güçlü/çok
zayıf olan veya polisçe bilinen kişilerin pasifize edildikleri;

4. İllegal hizmetler görmek ve/veya illegal mal da ğıtımını
sağlamak üzere profesyonel suçlulardan oluşan bu grubun,
ya şamını suç işleyerek sürdüren ve yetenekleri nedeniyle
işledikleri suçların kollukça tespit saptanmas ı olasılığı düşük
olduğundan, kontrol dışı kaldıklan;

5.Her suçlu grupta taktik ve stratejik planlama ile eylemsel
görev payla şımı olduğu; her üyenin iş bölümü gereği özel bir
rolü üstlendiği; diğer bir anlat-ımla, planlama veya icra göre-
vinde uzmaıilaştığı;

6. Suçlu grupların alt-kültürde beliren normlar ı, bir tür
yazılı olmayan hukuku takip ettikleri; ve her üyenin gruba
karşı kayıtsız şartsız sadakat borcu olduğu;

7. Şiddete başvurulmas ı veya başvurulacağına dair açık
veya ekseriyetle örtülü şekilde yöneltilen "tehditler" suçlu
grubun temel özelliği olup; bu yöntemin taruklara ve örgüt
üyelerine karşı direkt veya endirekt kontrol mekanizmas ı
olarak kullanıldığı;

S. Organize suçlulukta erişilmek istenilen, illegal ve legal
faaliyetlerin yoğun bir şekilde yer alacağı bir ağ ortamı sağla-
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mak olup; yasal zeminsle yürütülen faaliyetlerin, illegal işleri ORGANIZE

kamufle etmek ve ekonominin gri alan ına özgü avantajlan sağ- SUÇLAR

lamak üzere olduğu; meşru iş idaresi ilkelerinin illegal alana
da uygulandığı; yasa dışı elde edilen kazançlar ı meşru finans

kuruluşlarında aklamak üzere her türlü çaban ın gösterildiği

ve bu amaçla karlı işletmelerde kontrolü ele geçirmenin he-
deflendiğ i;

9. Kolluk, adalet, siyaset ve ekonomideki yard ımc ı, ko-

ruyucu ve destekçi kişilerin suçlu grup etraf ında bir tampon

oluş turdukları; ve bu kişilerin yard ımı olmaksızm organize

suçun varlık gösteremeyeceği;69

10.Organize suçlulu ğun uluslararas ı açılımı olan; bölgeler

üstü aktifliğinde yüksek bir mobilite görülen; modern ula şım
ve iletişim vas ıtalarmı kullanan; ülkeler aras ı sınır ve yasa

kavramını tanımayan kayıt dışı ekonomiyi yarattığı; ve

11. Genelde organize suç gruplar ının mükerrir suçlular
için cazibe merkezi olu ş turduklandır.

7.4. Nedenleri

Organize suç örgütlerinin varlığı karşısında önemli olan

bu örgütlerin işledikleri suçlar ve bu suçlar ı nasıl işledikleri ile

onları organize olmaya götüren temel nedenlerin neler olduğunu

saptamaktad ır. Sorun, özetle, düşmanın çok iyi tanınmasıdır.
Kuşkusuz, ulusal ve/ya uluslararasma ili şkin olarak yap ılacak

bu saptamaların güncelleştirilmesi de gerekmektedir. Nedenler

bağlanurıda, mal ve hizmetlerin yasakland ığı/ karşilanamadığı
zaman ve yörelerde,bu gereksinmelerin kar şılanması için orga-
nize suçlara ancak kuvvetli bir talep olduğunda başvurulduğu
görülmektedir (Arz ve talep kanunu). Bu ba ğlamdaki nedenler,
arz ve talep yönündeki faktörler olarak ikiye ayniabilir: Talep

yönü a) Legal kaynakli ve b) İllegal kaynakl ı mal ve bizmeflere

olan talepleri kapsamaktadır. Legal mal/hizmetler arasında

yabancı ülkelerden gelen çalıntı lüks arabalar ve yüksek fiyath

TBMM, Susurluk... Meclis Araş tı rmas ı Komisyon Raporu, Dönem: 20, Yasa-
ma y ıl (5. Say ıs ı : 301) (3.4.1997) ss. 310-316.
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ORGANIZE eşyalar ile senet-çek tahsilatı; illegal mal ve hizmetlerde ise
SUÇLAR uyu ş turucu madde, silah, kumar ve insan ticareti/fuhu ş71 yer

almakta; "haks ız oln ıa hakkı"nın işleme konulmas ında belirmek-
tedir. Arz yönündeki faktörler ise, ülke sm ırlar ında kontrol,
etkili yargı, tanıkları koruma ile kapital akışı veya finaıısal ku-
ruluşlarda düzenleme sağlayamama örneklerinde oldu ğu gibi
organize suçu tahrik eder nitelikteki "yokluklar"dan ibarettir.

Öte yandan, konuya organize suçun oluşmasma katılan
toplum, grup, suçlu ve ma ğdur açısından yaklaşılarak bu
unsurlara aşağıdaki nedensellik modeli ba ğlamında ayrıntılı
olarak değinilmektedir.

7. 4. 1. Toplumsal Nedenler

Organize suçluluk, sosyal çözülme (ki şiler aras ı geleneksel
ilişkilerin yok olmas ı) ve merkezi/mahalli kamu yönetiminin
zayıflaması (ceza adaleti sisteminin etkisizli ğiı özel güçlerin
sistematik olarak kullanılması) ile karakterize edilen toplumsal
etkileşim sürecinde gelişmektedir. Bu tür suçlulu ğun gelişmesi,
maddi değerlere duyulan iş tahm orantısız ölçüde arttığı; buna
karşılık bunları yasal yollardan elde etmenin önemini yitir-
diği; ve gayri meşru servet edinmek için fırsatların çoğaldığı
toplumlarda daha süratli olmaktad ır. Kuşkusuz, medyanın
organize suçluluğun efsanele ş tirilmesi ve büyütülmesindeki
pay ı da küçümsenmeyecek ölçüdedir. Örgüt liderleri sanki
birer kahraman gibi kamuoyuna tan ı tılmaktad ır.

70 Devlet Güvenlik Mahkenıelerine İnsan Ticareti ile aç ılan dava (TCK
313/1) ve sanık sayıs ı/ç ıkan davalardaki karar türleri (1999-2001).

Yıllar Gelen	 San ık say ı s ı 	 Ç ı kan 1	 Karar Türü
dava Erkek	 Kad ın 1 dava Mahku- Beraat Düşme Di ğer

nuyet
1999 1 17 1	 67	 t 17 1 17 1	 i	 1 12

2000 1 56 t	 290	 1 56 1 56 t 4	 t 11
75	 315	 75	 75 1 19	 2	 0	 15

148	 316	 148	 148 1 24	 25	 0	 21

İnsan ticaretinin kriminolojik özellikleri için bkz, Ü. Kocasakal, " İri-
san Ticareti Suçu ('rCK 201/ii)", Galatasaray Univ. Hukuk Fakültesi Dergi-
si, 2/ 2003, ss. 4145.
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7.4. 2. Grupsal Nedenler	 ORGANIZE

Bu nedenler, toplumun alt kültürlerinde görülen yap ısal 
SUÇLAR

eksiklikler ba ğlamında oluşan suçlu değer ve fikirlerle, dav-
ramş modelleridir. İşte bu şekilde grup/çete ortaya ç ıkmakta
ve zaman içinde sosyal statü ve prestij kazanan bu gruplarla
alternatif suç yap ıtları ile alt kültür sistemleri geli şmektedir.
Bu alt kültür sistemlerinin örgütlenmesinde ise şu üç farklı
modele tamk olunnıaktad ır:

• Otoriter lider kadrosunun egemen oldu ğu hiyerarşik
yap ıdaki işletme modeli;

• Kendi kendilerine yeterli birkaç gruptan olu şan varlık;
• Gayri meşru işletmelerin meşru işletmelerle kamufle

edilmesini sağlayan işletme modeli.

7.4. 3. SuçlMağdur

Geleceğin organize suçlusu, ergenlik çağından başlayarak
suçlu gruplar alt kültür sisteminde, suç örgütlerinin suç i şleme
girişimleri, düşünceleri ve değerlerini ö ğrenmektedir (Sut-
herland ayına birleşim teorisi). Kişi, arkasındaki grup desteği
ile kendisine verilen ufak işleri başarı ile yerine getirmekte;
toplumun eğitsel kurumları (örneğin aile ve okul) ile sosyal
bağları zayıflamakta; ki ş i yavaş yavaş kendisine ba ğl ı bir
müşteri kitlesi oluş turmakta ve suçlular namına güç kullan-
maya başlamaktad ır. Suçlu, bu süreçte, me şru gücün kurum
temsilcileri ile kurduğu temas ağını geliş tirmektedir. Bu tür
kişinin suçluluk faaliyeti s ıras ında yakalaranas ına kar şın delil
yetersizliği nedeniyle beraat etmesi halinde, suçlu kendisini
organize suçlu (gerçek mafya adamı) görmeğe başladığı gibi
başkaları da kendisini böyle görmektedirler.

Bu tabloda mağdur da organize suçluluk modelinde ye-
rini almaktad ır. Toplumsal çözülmenin ürünü olarak illegal
mal/bizmetlere talep olduğunda organize suçlu bu durumdan
yararlanmakta ve böylece ma ğdur kendi menfaati oldu ğu
veya tehdit edildi ği için bilinçli/bilinçsiz suçta işbirliğine
gitmektedir.
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	ORGANiZE	 7. 5. Ceza Siyaseti

SUÇLAR Organize suçlulukla mücadelede egemen olan krimirolojilc
yaklaşım, bireysel suçlu veya babalara dayal ı soruşturma ve
kontrol stratejileri terk edilerek suçlu grup/örgütler üzerine eğil-
mek ve onun ekonomik yap ısallığmı saptamaktır. Bu konuda
dilckatler iki amaç üzerinde yoğunlaştınimaktad ır:

1. Suç örgütünü ve onun legal işletmecililcle bağlantı ve
bütünleşmesini bertaraf etmek;

2.Organize suçluluktaki anahtar ki şileri ekonomik yap ıdan
adli olarak soyutlamaktır.

7.5.1. ABD

1982 yılından itibaren ABD'de ba şarılı bir şekilde uygulana
gelmekte olan R İCO (Racketeer InJluenced and Corrupt Organisa-

lions Statute) "işletme" yasas ı' belirli yasa dışı faaliyetlerle bir
suçlu grubuna katılımı açıkça yasaklamalctadır. İşletme, hukuki
bir varl ık gösterebileceği gibi ilişki içinde olan bir grup ki şide
olabilir. Bu bağlamda Savcılikça ulusal ve uluslararas ı düzeyde
işlenmiş suçlara el konulabilmekte; tek bir duruşmada suçlu
örgütün doğrudan ve dolayl ı tüm suçlu faaliyetleri ile destek
gördükleri danışmanları ve destek verenleri yargılanıp mah-
kum edilebilmektedir. RİCO yasas ı ile örneğin altı veya daha
fazla zanlının on yıl içinde işlemiş oldukları ekonomik suçlar
tek bir iddianame konusu olabilmektedir.

RİCO yasasma göre mahkumiyet için gerekli ön şartlar
şunlard ır:

1. Suç işletmesinin varlığı;
2. Sanığın işletmece çalıştırıldığı veya ilişkide olduğu;
3. Sanığın bu suç örgütü ile ili şkili olarak en az iki suç

işlemiş olması;
4. Bu suçlar ı işlerken sanığın işletmenin işlerine katılmas ı

veya onları yönetmesi.

7' R. C. Howard, "Beyaz Yaka Suçlar ı ve Rico Yasas ı", üza hukuku Reformu,
(Umut Vakfı) Istanbul 2001,ss. 323-334.

94



TÜRK CEZA S İYASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

Bu suçlara örnek olarak adam kald ırma (kaç ırma), yangın ORGAN İ ZE

ç ılcartnıa, gasp, rüşvet, şantaj, pomografiveya uyuşturucu mad- SUÇLAR
de ticareti ile kalpazanlık yer almaktadır. Yasada öngörülen iki
koşul gerçekleştiğinde, suç örgütünün saptanmış tüm üyeleri,

yardınicıları ve koruyucuları mahkum edilebilmektedir.

Bu konudaki ceza yaptırımlar ı ise;

• Suç örgütünün mağdurlara verdiği zararın üç katı olarak
tazmini (restitution);

• Suç örgütü ve üyelerinin elde ettiği geri kalan tüm ne-
malar ınmüsaderesi;

• Organize suçlular için 25 y ıla kadar hiirriyeti bağlayıcı
ceza.

7.5.2. Almanya

Alman Organize Suç Yasas ı'nda (OrgKG) yukarda de-
ğinildiği gibi bir tanıma yer verilmemiş; bu yasa hükümleri
organize suçluluğım tercihen yöneldiği özel suç grupları ile
suçlarla ilişkilendirilmiştir. Alman OrgKG yasası ile Ceza
Kanunu'nda (StGB) yapılan değişiklilclerle getirilen düzen-
leme bağlamında ise;

- Baz ı suçlar açısından ceza s ınırının yükseltilmesi ile yeni
mevsuf suçlarm yaratılması;

Kara paranın aklanmasına ilişkin yeni bir suç oluşturul-
ması;

- Mameleke ilişkin para cezas ı ve genişletilmiş müsadere

ile yaptırımlar sistemindeki değişiklikler yer almaktadır:

a. Mevsuf çete hırsızliğı (StGB Sec. 244a);

b. Çahrımış eşya işinin çetece yap ılması (Sec. 260 1 no. 2)
ile çalınmış eşya işinin çetece bir işletme bazında yürütülmesi

(Sec. 260);

c. Kara paranın aklanması (Sec. 261)-30.000 DM' ı geçen
finansal işlemler ile nakit olarak 50.000 DM' ı geçen işlemlerde
müşteri kayıtlarının bankalar ve işletmeci kişilerce tutulması;

d. İşletme bazında veya çetece şans oyunlar ı organizasyonu
(Sec. 284 111);
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ORGANIZE 	 e. Çetece uyuşturucu madde trafiği (Sec. 30 a BtMG-Uyuş-

SUÇLAR turucu madde yasas ı Betaubungsmittelgesetz);

E. Yabancı suç derneği (Sec. 30 b BtMG) illegal madde da-
ğıtımına yönelik yabancı suç derneklerini örtmek üzere kurulu
suç derneği;

g. Yeni bir ceza yaptırım.ı olarak mameleke ilişkin para
cezas ı (Sec. 43 a) Alman ceza hukukunda para cezas ı ve hürri-
yeti bağlay ıcı ceza dışında getirilen bu yeni akçah yaptır ımda
üst s ınır hükümlünün tüm menfaatlerinin toplam de ğeri ile
belirlenmekte ve bu cezanın yalnızca iki y ılı aşan bir hürriyeti
bağlay ıcı cezaya mahkumiyet halinde söz konusu oldu ğu (Sec.
43 a 1 1); ve hangi suçlar için bu yapt ırımın öngörüldüğünün
yasada aç ıkça belirtildiği; müsaderenin parasal yaptırımdan
önce geldiği;

h. Genişleti]nıiş müsadere (Sec. 73 d): Bu müsadere türünde
objenin iddianameye konu olan suçun işlenmesi için edinilmesi
veya suç ürünü olmas ı gerekli olmay ıp; yasa dışı eylemlerden
edinilmesi yeterlidir. Durumlar, objenin yasa d ışı eylemler için
veya ondan edinildi ğirıi hakl ı ç1kardi>dà yeterli görülmekte-
dir. Diğer bir anlatımla, belirli mü şahhas olasılık yeterli olup;
yargıc ı ikna etmek için kanıtlamak gerekli değildir.

Alman Ceza Usulünde (StPO) yapılan de ğişiklik ve ekle-
melerin en önemlileri ise şöyledir:

- Risk içinde olan tan ıklar ın korunmasmdaki gelişmeIer:
Bunlar risk içindeki tan ıkların korunmasına yönelik belirgin bir
gelişmenin ifadesidir. Getirilen hükünıler tanığın karşı karşıya
olduğu risk derecesine uyarl ı olarak derecelendirilmi ş tir. Bu
hükümler ilke olarak kovuşturma sürecindeki sorgulamalar için
de uygulanmaktadır (Sec. 168a 12). Ayr ıca, tehlikeli durumda
halkın duruşmadan dışarı çıkarılması da mümkün olabilmek-
tedir (Mahkemeler Teşkilatı Yasası Gerichtsverfassungsgesetz:
GVG Sec. 172 no. la). Olaya tan ık olan resmi görevliler (örneğin

Almanya'da uzun süreli tan ık korunma programma aimma gereği du-
yulan toplam kiş i say ıs ı 120'd ır. Yıllar itibariyle tan ık korunma tedbiri
uygulananlann dağil ım ı şöyledir: 1992: 96; 1993: 160; 1994: 187; 1995:
128.
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polis) zorunlu olmamakla beraber ikamet adresi yerine i ş yeri ORGANIZE

adresini verebilmektedir (Sec. 68 12). 	 SUÇLAR

- Düşük riskteki tanıldar (5cc. 6811): Soru şturmayı yürüten

kişice her tanığın, korunmas ı gerekli hukuki menfaatleri aç ısın-

dan kendisinin veya di ğer bir kişinin tehlikede olaca ğı korkusu

taşıması halinde tebligat adresi olarak ikamet yerine iş yeri veya

başkaca bir adres göstermesine izin verilmekte; ayrıca, tanık
aynı koşullarla, kendisine erişilebilecek yer hakkında ayrıntılı
bilgi vermekten de kaçmabilmektedir.

- Yüksek riskteki tanıklar (Sec. 68 ili): Tanığın kimliği,

aç ıklandığında,. kendisi veya ba şkasının yaşaım veya vücut

bütünlüğü veya hürriyetini tehlikeye sokma olas ılığı yaratı-
yorsa gizli tutulabilmektedir.

- Elektronik veri eşlemesinin düzenlenmesi (Sec. 98a, 98b):
Savcılık dışında başka amaçla tutulan veri tabanlarmdaki ki şisel

bilgilerin otomatik olarak kar şılaştınimas ını içeren bu taramaya
da yasada belirtilen ciddi suçlar için izin verilmekte; başlangıçta

duyulan ku şku izin verilmesi için yeterli görülmektedir.

- Telefon dinlemedeki yasallığın genişletilmesi (5cc. lOOa):

Ciddi suçları açığa ç ıkarmak üzere 1968' de yasallaşan bir so-

ruş turma tedbiridir (StPO 5cc. lOOa).

- Organize suçlar yasas ı ile (çete birs ızlığı , işletme bazında

çalırumş eşya ticareti) suçları kapsayacak şekilde genişletil-

miştir.

- Gözetleme amaçl ı teknik vasıtaların düzenlenmesi (5cc.

lOOc, lOOd, 101): Fotoğraf ve görüntü kaydı; izleme amacıyla

diğer teknik vas ıtalarm kullanılması; ikamet yeri dışında ko-

nuşulanların teknik olarak izlenmesi ve kaydı hüküm altına

alınmış tır.
- Gizli görevli (undercover investigators) kullaruniinın dü-

zenlenmesi (110 a-110 e) yer almaktad ır.

7.5.3. Türkiye

Türkiye'de "kravatsız ekonomi" diye adlandırılan ve boyut-

ları gittikçe büyümekte olan yasa d ışı sektördeki suç olgusu ve

şii



Mustafa Tören Yücel

ORGANiZE çe şitlerini; yaratılması gereken yeni suç türlerini ve yaptır ımsal
SUÇlAR olarak ağırlaştırilm	 mas ı gereken suçlar ı belirlemek için ciddi bir

araştırma şimdiye kadar yap ılmamıştır. Bu konuda uygulay ı-
cı hakimlerin tank olduğumuz bireysel gözlemleri ise yasal
düzenlemelerin yeterli olmadığı şeklindedir. Bu alanda 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu; G ıda Maddeleri Tüzü ğü; Ödünç
Para Verme İşleri Kanunu (tefecilik suçu için yeterli yaptırımı
içermediği) 5411 sayılı Bankalar Kanunu; 2313 say ılı Uyuştu-
rucu Maddelerin Murakabesi Hakkmda Kanun; 4926 say ılı
Kaçakçılikla Mücadele Kanunu; 3628 say ılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
gibi mevzuatta doğrudan veya dolaylı olarak organize suç ve
yolsuzluğa ilişkin hükümler bulunmaktad ır. Bu kanunların rol
ve etkinliği için ceza adaleti sistemi görevlileri aras ında tespit
ve değerlendirme anketi/olgusal araştırma yap ılmamıştır»
Bu tespitler s ıras ında açık uçlu bir soru ile "olmas ı lazı m gelezı
normatif düzenleme"de belirlenebilir. Bu bağlamda, hiç kuşku-
suz, en önemli gelişme kanunlarm cürüm saydığı fiillerden
elde edilen ekonomik menfaat ve değerlerin aklanmas ının suç
oluşturmas ı olacaktır. Nitekim, bu doğrultuda 4208 say ılı Kara
para Aklan ınas ın ı n Önlenmesine.., dair kanunun 2/b maddesiyle
kara para aklama suçu ihdas edilerek; 7. maddesinde hürriyeti
bağlay ıcı ceza (iki yıldan beş yıla kadar), para cezas ı (kara
paramn bir kafi) ile müsadere yaptır ımı getirilmiştir (Ayrıca
bkz., TCK m. 282).

Ekonomik suçlar hakkında özet bir tablo sergilemek üzere
seçilmiş Türk Ceza Kanunu Maddeleri ve Özel Ceza Kanunları
itibariyle açılan kamu dava ve sanık sayısı ile her davadaki
sanık oran da ğı lımı (1993) aşağıda verilmiş tir:

'3 Aynca bkz., Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (87) 18 say ıl ı Tav-
siye Karan; Council of Europe, Delays in the criminal justice system, Stras-
bourg 1992; C. Ilhan, Adliye Kon4orlannda "am/ur, izlenimler", Izmir S.

104; M. T. Yücel, "Türkiye'de Hukukun Etkinliği", Yargı tay Dergisi, Cilt:
21, Say ı : 4 (Ekim 1995) ss. 381-394; Adalet Bakanl ığı, Demokratikleşme ve
Yarg ı Reformu, Cilt 2, Ankara 1994 s. 462; Council of Europe, Europe in
time of ehange: cnme policy and erimul /aw, Strasbourg 1996; bkz., Council
of Europe. Programme of Action Against Corn ş tion, Strasbourg 1996.
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() Dava ba şına düşen sanık say ısının Türkiye ortalamas ı TCK maddeleri
için 1.47; özel ceza yasalar ı için 1.16 olup; tablodaki de ğerler ortalamanın

üstünde olanland ır.

Organize suç olgusu hakkında ülke profihini belirlemek
üzere de endeks işlevi görecek nitelikte Devlet Güvenlik
Mahkemesi74 görevine giren suçlar (Suç işlemek için teşekkül
oluşturmak/Toplu! Teşekkül halinde uyu şturucu madde
kaçakçıliğı/Teşekkül halinde silah kaçakç ıliğı) için Türkiye
toplamina ait 1995-1997 dönemi verileri şöyledir:

Tablo 7.

Bu tabloda yer alan veriler ile "karanl ıkta kalan suçlar" göz
önüne alındığında organize suçluluk ve çetelerin ülke için bir
sorun olduğu görülmektedir. Öte yandan, organize suç işle-

5190 say ılı (16.06.2004) kanunla Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile bu
mahkemeler nezdindeki Savcılıklarm yetki ve göitvlerme son verilmi ş-
(ir (TC Resmi Gazete s. 25508 T. 30.06.2004).
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ORGANIZE yerlere hükmedilen cezalarm şiddet derecesini belirlemek için
SUÇLAR TCK m. 313(Y. TCK m. 220) ve 403/5 (Y. TCK m. 191) maddeleri

uyar ınca 1995-1997y'ıllarmda kesinle şen ceza mahkunıiyetleri
taramasında saptanan aşağıdaki veriler de jure ve defacto cezalar
arasında önemli farkl ılıklar olduğu; gerçekte çekilen cezaya
bakıldığında bu farkın daha da büyük olaca ğı görülecektir.

1 D1O ö. ı . ILK ili. macıaesı uyarınca nu ıcmecuıen cezaıaı
Ceza Süresi 	 Hükümlü Say ıs ı

	

Madde	 Y ı l	 Ay	 1995	 1996	 1997

	

31311	 -	 10	 -	 -	 il

	

313/1	 1	 -	 -	 8	 2

	

31313	 1	 3

	

313114	 1	 6	 -	 1	 -

	

31311,2,3	 1	 8	 -	 -	 4

	

313122	 -	 -	 -	 1

	

313112,3	 2	 2	 -	 -	 1

	

31312,3	 7	 -	 1	 -	 -
Toplam	 1	 1	 10	 19

Tablo 9. E. TCK 403/5 maddesi uyarmca hükmedilen cezalar

	

Ceza Süresi	 Hükümlü Say ı s ı

	

Y ı l	 Ay	 1995	 1996	 1991

	

1	 1	 1	 1

	

1	 8	 .-	 1	 5

	

1	 10	 2	 -	 -

	

2	 6	 2	 1	 6

	

3	 -	 -	 .	 1

	

3	 1	 2	 -	 -

	

3	 4	 6	 9	 12

	

3	 9	 -	 .	 2

	

3	 10	 1	 .	 1

	

4	 -	 1	 -	 -

	

4	 2

	

4	 5	 -	 -	 1

	

4	 8	 3	 1	 5

	

6	 8	 2	 2	 5

	

7	 10	 -	 .	 1

	

10	 -	 1	 2	 2
12
24

5320 saydı Ceza Muhaken ıesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygu-
lama Şekli Hakkında Kanun'un, "yürir1ükten kald ırılan kanunlar"
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kenar baş lıklı 18. maddesinin (d) bendi uyarmca 30.07.1999 ORGANIZE
tarihli ve 4422 say ılı Çıkar Amaçl ı Suç Örgü tleriyle Mücadele SUÇLAR

Kanunu tüm ek ve de ğiş ikleri ile yürürlükten kald ırılarak
yerine 1.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 say ıl ı Türk

Ceza Kanunu'nun 220,314 ve 315. maddelerinde suç örgütleri
hakkındaki düzenlemelere yer verilmiştir. Şöyle ki,

Suç işlemek amac ıyla örgüt kurma

Madde 220. - (1) Kanunun suç saydığı filleri işle n ıek amac ıyla

örgüt kuranlarveya yönetenler, örgütün yap ı sı, sahip bulunduğu

üye say ı s ı ile araç ve gereç bak ım ı ndan amaç suçları işlemeye

elverişli olmas ı hdhinde, iki y ıldan alt ı y ı la kadar hapis cezas ı ile

ceztılandırılı r. Ancak, örgütün varl ığı için ü ıie saı fıs ın ın en az

üç kişi olmas ı gerekir.

(2) Suç islen ıek an ıac ıııln kurulmu ş olan örgüte üye olanlar, bir

y ı ldan üç yıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ı rı l ı r.

(3) Örgütün sildhl ı olması hdlinde, yukar ıdaki fikralara göre

verilecek ceza dörtte birinden yar ıs ına kadar artı rı lı r.

(4) Örgütün faali eti çerçevesinde suç i şlenmesi hfilinde, ayrıca

bu suçlardan dolay ı da cezaya lıüknıolunur.

5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde i şlenen

bütün suçlardan dolay ı ayrıca fail olarak cezaland ı rı l ı r.

(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt ad ı na suç işleyen kiş i,

ayrıca örgüte üye olmak suçu ııdan dolay ı cezalandı rı l ı r.

(7) Örgüt içindeki l ıiuerarsik yap ıya dahil oln ıan ıakla birlikte,

örgüte bilerek ve isteyerek yard ı m eden ki şi, örgüt üyesi olarak

cezalandı nl ı r.

(8) Örgütün veya amac ı n ı n propagandas ın ı yapan kişi, bir yı l-

dan üç yıla kadar hapis cezas ı ile cezalandı rı l ı r. Bu suçun bas ı n

t.'e yay ı n yolu ile işlenmesi hfilinde, verilecek ceza yar ı oran ı nda

- art ı rı l ır.

TCK 282. maddesinde suçtan kaynaklanan malvarl ığı de-

ğerlerini aklama suçu düzenlenmiş, "alt sı n ırı bir yı l veya daha

fazla l ıapis cezas ı gerektiren suçlar" şeklinde yapılan değişiklik ile

öncül suçlarm kapsamı genişletilmiş ve 55. maddesinde kazanç

müsaderesi hükme bağlanmıştır.
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ORGANIZE	 Bu suçlarla etkili mücadele için de 5271 saylli Ceza Muliake-
SIJÇ[AR ınesi Kanunu 128. maddesinde, taşmmazlara, hak ve alacaklara

elkoyma; 133. maddesinde, şirket yönetimi için kayy ım tayini;
135. maddesinde, iletişimin tespiti, dirilenmesi ve kayda al ın-
ması; 139. maddesinde, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi;
140. maddesinde de, teknik araçlarla izleme yöntemlerine
başvurulabileceği düzenlenmiş bulunmaktadır."

7. 6. Ceza Siyasetinde Sinirlilik

Ceza kovuşturmas ırun temel amacı işlenmiş olan eylemle
ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkarılmas ı ise de; bu amacın her ne
pahasına olursa olsun gerçekle ştirilemeyeceği ilkesi organize
suçluluk içinde geçerlidir. Yap ılan soruşturma ve kovuşturma,
mutlak ve s ınırs ız değildir. Bu doğrultuda insan hak ve hürri-
yetleri, genel kişilik haklar ı ile vatandaşların diğer temel haklar ı
göz önünde bulundurulmal ı ve alman yasal tedbirler organize
suçla etkili bir mücadele için olmazsa olmaz (ölçülülük ilkesi)
koşuluna inhisar ettirilmelidir. Bu ilkenin a şağıda yer alan üç
görüntüsü ile ceza siyaseti s ırurlanmaktada:

• Devlet, yalnızca, elde edilmek istenilen sonuca eri şmeyi
geliştirici nitelikte uygun olan tedbire başvurabilir (Uygünluk
ilkesi).

• Devlet uygun görülen tedbirlerden yalnızca ilgilisine ve
halka en az yük getireni seçebilir (Gereklilik ilkesi).

• Devlet, söz konusu sonuçlari itibariyle istenilen sonuçla
belirgin bir biçimde oran tısız olacak tedbirlere başvurmamalıd ır
(C)lçülülük ilkesi).

7. 7. Önleme

7. 7. 1. Ulusal

Hiç kuşkusuz, ekonomik suç ve organize suçlulukla müca-
delede konuya yalnızca yasal düzenleme ve polisiye tedbirlerle

" Adalet Bakanl ığı Ceza İşleri Genel Müdürlü ğü'nün "Örgütlü suçlar ve
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmas ı n ın önlenmesi" hakk ın-
da 1.01.2006 gün ve 6 say ıl ı genelgesi.

102



TÜRK CEZA S İYASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

yaklaşmak yeterli değildir. 76 Halkın ortak vicdanında köklü bir ORGANIZE
değişime ihtiyaç duyulmaktad ı r. Halihaz ırda toplumunun, SUÇLAR
halkın paras ını yiyenlere karşı şu iki nedenle bağışlayıcı bir
tutum içerisindedir. Birincisi, "çaldı, ama iş yaptı". İkincisi ise,
"herkes çal ıyor. Bir tek o nın lurs ız?" . Öte yandan, yasa d ışı kazanç
biçinıleri, "kurnazlık, aç ıkgözlülük ve i şini bilmek" olarak değer-

"Bir süredir devam eden hayali ihracat operasyonlar ı nda, devletin ak ıl almaz
yöntemlerle nas ı l dolandı nldığı tek tek ortaya ç ıkarı l ıyor. Son olarak da, hayali
ihracat çı lann, bir hamal ı iş vaadiyle kandı rıp, hayali ihracat ş irketlerine patron
yapı ldığı ortaya çı ktı .

1 trilyon hatta 100 milyar lira kazanmak, halen çok ki ş i için hayal. Gece-gün-
düz çal ışan yüz binlerce kişi zar zor geçinirken, baz ı uyamklar (1) thlyonlarca
liray ı bir dakikada nas ıl kazan ıyorlar, hiç merak ettiniz mi?

Bunun çok sayıda yolu var. Öteden beri sürdürülen "hayali ihracat" ve
"naylon fatura dÜzenleme" bunlardan sadece ı kisL., Bu ışi profesyonelce ya-
p ıp, hiçbir risk almak istemeyenler şu yola başvuruyorlar;
• Odacı, kap ı cı, şoför, hamal, amele, alkolik ya da ak ıl hastas ı kiş iler adına ş ir-
ket kurduruyorlar. Meteliğe kurşun atan bu kiş iler, trilyonlarca şirket kursa-
lar dahi, kimse "Arkadaş bu para nerede, sen necisin, kimsin?" diye sormu yor.
Çünkü, mevzuat böyle.
- Ş irket kurulunca, şirket ad ına fatura bast ı rmak gerekiyor. Bunun için, önce
vergi dairesinden izin yaz ı s ı alı n ıyor, ardı ndan da anlaşmalı matbaaya gidilip
faturalar bast ırı l ıyor.

Faturalar, çeşitli firmalara yüzde 8-10, hafta sürümden kazanmak için yüzde
3-5 komisyonla kesiliyor. 100 trilyontuk fatura kesildiğinde 8-10 ya da 3-5 tril-
yon komisyon geliri elde ediliyor. Kesilen faturan ın masrafi ise hemen hemen
hiç!.
Faturayı alan firma da, bir ta ş la üç kuş vuruyor. Önce mas raf yaz ıp kazanam

aşağı çekiyor. Ortalama yüzde 40 vergi ödemekten kurtuluyor. Ard ından naylon
faturada yaz ı l ı KDV'yi, mü ş teriden tahsil ettiğ i yüzde 77 lCD V'den dü şüyor.
Böylece yüzde 17 lCD V'yi de cebe at ıyor. Üçüncü avantaj ise naylonfaturada
yaz ı l ı tutan yani paray ı ş irketten çekip, istediğ i gibi değerlendirmek oluyor.

Hayali ihracat yapanlara gelince, onlar da, yine malum kişiler adı na kur-
duklan şirketi, mal ihraç etmiş gibi gösteriyorlar. Bunun için, o mal ı gerçekten
almış gibi, komisyonla naylon fatura buluyorlar. Ard ı ndan, sandıklara ya da
kolilere çul-çaput doldurup gün ı rüğe gidiyorlar. Günı rükte ayarlad ı kları görev-
lilere, ellerindeki belgeleri in ızalatt ı np n ı ühürletiyorlar.

ihracat tutan kadar dövizin de Türkiye'ye getirildi ğini gösteriyor ve diğer
forn ıaliteleri de tamamlayq, naylonfaturadaki yüzde 17 lCD V'yi vergi iadesi
olarak al ı yorlar. Özetle, hem havadan trilyonlar geliyor hem de zaman zaman
kara para aklan ıyor.

Burada sineklerle uğraşmaktansa, batakl ığı kurutmak gerekiyor. 10-15 m ı !-
yar ı hayatlar ında görmemiş olan kişilerin, kolayca trilyonluk şirket kurmala-
nn ın önü tıkanmadığı sürece, naylon fatura da, l ıayali ihracat da devam eder
gider. "Ş. Kızılot, "Hamal, şoför ve arnele kanal ıyla devleti soymak!.",
Sabah, 19.09.2000 s. 10.
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ORGAN İZE lendirilmektedir. Diğer bir anlatımla, şu s ıralarda ülkemiz,
SUÇLAR "kazan da nas ıl kazan ırsan kazan" modasm ın esinhleri içindedir.

Bu esintilerin ters yüz edilmesi için "Devlet mal ı deniz, yenıeyen

temiz, yiyen domuz" şeklindeki önermenin toplum vicdanmda
yer etmesi; ve bu doğrultuda haikm işbirliği gerekli koşul ola-
rak belirmektedir. Ön koşul ise, organize suçlulukla topyekün
mücadele için siyasal iradenin aç ıkça ifade edilmesi ve karar-
lılık gösterilmesidir. Nitekim, 1997-1998 y ılları Türkiye'sinde
"yeralt ı dünyas ındaki gerilenıe" siyasal kararlılığın somut bir
göstergesidir.

Önleme doğrultusunda, organize suç f ırsatlar ının azal-
tılması için alınacak tedbirler ve yasal diizer ılemelere ilişkin
rehber ilkeler şöyledir:

Hakiki ve hükmi şahıslarm suçtan elde ettiklerini diğer
mülklere dönü ş türerek gizlemelerini önlemek üzere nakit
ödemeleri ile nakit para değişimlerinin düzenlenmesi;

• Finans merkezleri ve off-shore tesislerinin ticari amac ı
gerçek olmayan, vergi veya di ğer mali yükümlülüklerden ka-
çınmayı amaçlayan veya muhatabm veya taraflar ın kimliğini
içermeyen türden finansal i şlemleri yürütmekten alıkonulma-
s ınm sağlanmas ı;

• Avukatlık, noterlik ve muhasebecilik gibi kritik meslek
mensuplarının müş terilerini tanımas ı ve kuşkulu işlemlerini
rapor etmekle yükümlü tutulmas ı;

• Özellikle, ihracat/ithalat, lisans, mali ve gümrük i şlem-
leri gibi alanlarda suiistimale elveri şli girift idari düzenleyici
hükümlerden, elverdiğince, kaçmmak üzere basitleştirilmesi
üzerinde önemle durulmas ı; bu hükümlerin doland ırıcılık türü
uygulamalara direnci ba ğıms ız denetçilerce devaml ı olarak
test edilmesi;

• Organize suçluluk faaliyetinden olu ştuğu kuşkulanan
ve meşru bir aç ıklama getirilemeyen zenginleşmenin suç
yap ılması ve gerektiğinde usul hükümleri değiş tirilerek ispat
külfetinin kişinin mal varlığının orijinine ilişkin olarak sanığa
yükletilmesi istisnasmın getirilmesif7

İ ngiltere'de ispat yükümlülü ğünün daval ıya ait olmas ı ve daval ı y ı bu
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• Organize suça bağıntılı vergi ve mali suçlarmda organize ORGANIZE

suç türü olarak normiaştırılmas ı;	 SUÇLAR

• Hükmi şahısların organize suça ilişkin olarak işledikleri

suçlardan cezai sorumluluk ta şımas ıdır.

7. 7. 2. Küresel

Konunun ekonomik suçlar boyutu batı ülkelerinde uzun

zamandır işlene gelnıiş; yasal düzenleme ve uygulama evresi
belli ölçüde ivme kazanmıştır. Konu uluslararas ı kuruluşlarda

ve Avrupa Konseyi'nde özel projeler kapsam ında değerlendi-

rilmiş ve sonuçta Convention on Lrnrndering, Search, Seizure and

Confiscation of the Proireds fron; Crinie haz ırlanarak ülkelerin
imza ve onayma sunulmu şhır. Kolumbia Kartel'in La Caso

Nostra ile eroin ve kokain takas ı yapmas ı örneğinde olduğu

gibi, ülkeler üstü geli şme bağlamırıda çeşitli uluslara mensup
mafya örgütlerinin birbirleriyle s ıkı bir ilişki içinde oldu ğu

gözlenmi ş tir. Bu çerçevede, Avrupa'da örgütler aras ı uyuştu-

rucu-silah değişimi göz önüne alınarak ülkeler aras ı işbirliği
güçlendirilmelidir. Mafya örgütünün her ülkedeki görünümü
biraz farkli ise de, esas ve i şlevi, otomobil kullanılması örne-

ğinde olduğu gibi fazlaca farkl ı değildir. İşte bu açıdan bir

ülkede başardı olduğu saptanan (kolluk ve savc ıl ık) soruştur-

ma ve kovuşturma tekniklerinin diğer ülkeler içinde referans

olabileceği göz ard ı edilmemelidir. Bu doğrultuda ülkeler

aras ında oluşturulan ceza adaleti konışuluğunun, ceza adaleti

kardeşliğine dönüş türülmesi gerekmektedir. 1998 y ıh içinde

Doğu Avrupa Organize suç grubuna ili şkin olarak Enterpol
merkezine gelen bir mesaj çerçevesindeki soru şturma, İ talya

ve ABD'den telefon bilgisi, İngiltere' de banka kay ıtları, Fransa

ve Polonya'da bulunan kişi.ve işletmelerin adresleri, Rusya

ve İsrail'den pasaport bilgisi ve Güney Afrika ve İsviçre' den

seyahat bilgisine ihtiyaç göstermiştir. Bu mesaj, suçlu gruplara

ilişkin olarak ülkeler aras ı yakm işbirliğinin temel bir gereksi-

suçlaman ın gerçek olmad ığını ispat zorunda b ırakan işlem 1988 y ı l ında

gerçekleşen bir olayda Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi taraf ından ya-

sal bulunmu ştur.
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ORGAN İZE nim olduğu kadar bu suçlu gruplar hakkmdaki soruş turmanın
SUÇLAR ne derece girift oldu ğunu göstermektedir.

7. 7. 3. Yolsuzluk

Devletin her kurumu ile hükümetin her kademesinde
eşya ve hizmet ahnıına tanık olunmakta; kamu harcamalar ının
önemli miktarını oluş turan ve kamu çal ışanlarmın bireysel
kontrolünde olan kamu ahrniar ı yolsuzlukla mücadelede ana
hedef olmaktad ır. Yolsuzluk kapsam ındaki başlıca suçlar, rü ş-
vet, irtikap, nüfuz ticareti, zimmet, haks ız zenginleşme ve suç
gelirlerinin aklanmas ı oluş turmaktadır. Kuşkusuz, kamudaki
yolsuzluklar proje bedellerinin yükselmesine, standart d ışı
performanslara, bedel-etkinlik ili şkisinden yoksun gereksiz
projelerin seçimi ve inşasma neden olmaktadır. Daha da önem-
lisi, yoğunlaşan yolsuzluklar ahlaki değerler ve standartlarm
clişlanmas ına, kamu hizmeti ile demokratik kurumlara kar şı
vatandaş güveninin yitirilmesini sonuçland ırmaktad ır. İşte
kamu düzeni ve ahlaki aç ıdan o derece önemli olan ve sonuç-
ta toplumsal kirlenme ve demokrasi erozyonunu do ğuracak
"yolsuzhıkla" mücadelede a ş ağıdaki pedagojik, önleyici ve
cezalandırıcı önlemleri içeren yasal düzenleme gere ği eksen
ülkelerin öncelikli sorunu olarak görülmektedir:

Kamu alımlarmdaki yolsuzluklara kar şı icraata yönelik
eğitim içerikli uzun süreli etkili bir stratejinin ana unsurlar ı
"önleme" ve "halkın bilinçlendirilmesi" olarak yer almaktad ır.
Tecrübeler, yeterli ücret alan personelin yolsuzluklara kar şı
yeterince masun kalabileceğini göstermektedir.

Kararm paylaşılmas ı, önemli kararlarm birden fazla kiş i
tarafından alınması, kritik görevlerdeki personelin rotasyona
tabi tutulmas ı, yüksek görevlerdeki personelin periyodik
olarak mal bildiriminde bulunmas ı ve bu bilgilerin sonradan
soruşturulmas ı türü önleyici tedbirlerin etkili olduğu kanıt-
lanmıştır.

Kamuda mal/hizmet alim usulleri adil, tarafs ız, "sayda ın"

ve etkili olmalıdır. Bu usuller yolsuzluğu olabildiğince zorla ş-
tırmalı, tespit edilmesi kolaylaştır ılmali ve dikkatler hassas özel
konulara ve özellikle şunlara çevrilmelidir:
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a. Şartnameler belirgin, net, elde edilebilir ve fakat ORGANIZE
ayr ımcı nitelikte olmamah; 	 SUÇLAR

b. Karara egemen olan ölçütlerin olabildi ğince nesnel ol-
ması ve takdir marj ının en aza indirilmesi;

c. İhalelerin kamuya aç ık olmasının genel kural olarak
kabul edilmesi; en azından kamu yetkilileri ile ihaleye girenler
ve tercihende ilgili kişi ve kuruluş temsilcilerinin (tüketici veya
mesleki kurulu şlar, medya vs.) katılmas ı;

d. İhalenin bağlanmasına, olabildiğince, bir kişi yerine
değerlendirmelerin kolektif ve bağıms ız çalışan, yönetim veya
özel sektörün gereksiz müdahalesinden uzak komisyonlarca
karar verilmesi;

e.Sözleşmelerin tabiatı (güvenlik veya savunma harcama-
ları olmadığında, yolsuzluğu gidermek üzere alternatif kontrol -
yöntemleri geliş tirilmesi;

f. Kamu al ımlar ından sorumlu kişilerin ald ıkları kararın
hesabını vermesi;

g. Kamu alımlarında takip edilen usulün do ğruluğunu
gözden geçirmek üzere ba ğımsız komisyonlar kurulmas ı;
ihaleye katılan ve diğer ilgili kişilerin bu komisyona itiraz
edebilmesi;

h. Kamu idaresince yeterli harici ve dahili denetim ve mu-
hasebe usulleri olu şturularak; denetim ve usullerden sorumlu
hizmet birimleri aras ında bilgi payla şımı ve koordinasyon
sağlanmas ıd ır.

Yolsuzlukla elde edilen kamu ihalesinin sonucuna ili şkin
hukuki düzenlemelerde ise,

a. Sözleşmenin hükümsüzlüğüne,

b. Teminatin yanmas ına,

c. Zarardan sorumlu olimmasma,

d. Yolsuzluğa karışmış şirket ve yöneticilerinin kara listeye
alınmas ına yer verilmelidir.

Ciddi yolsuzluk suçlarına ilişkin kamu davalar ını takip
ve suçluların cezalanchrılmasında etkinlik en önemli caydırıc ı
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ORGANi?E unsurdur. Bu sonuç için yalnızca görevlerini ifa eden lükim
SUÇLAR ve savc ılarm ba ğımsız ve tarafs ız olmaları yeterli olmay ıp;

bu tür davran ışlarla mücadele için eğitilmesi ve bu amaca
erişmek üzere yeterli vasıta ve kaynağa sahip olunmas ı ge-
rekmektedir.

Yolsuzlukta illegal olarak yer alan ki şilerin sessiz kalmas ı
onlarm mü ş terek menfaati olduğundan kanıt toplanmasını
kolaylaştırıcı, halktan bilgi akışını sağlayıcı nitelikte hükümler
ile özel soru şturma vas ıtalarma (telefon dinleme, video görün-
tüsü alma, ses alıcı cihaz yerle ş tirme örneklerinde olduğu gibi)
imkan verecek yasal düzenlemeler yap ılmalıd ır.

Parlamento üyeleri, hükümet ve di ğer üst düzey kamu
görevlilerinin dokunulmazl ıklar ı görevlerinin gerektirdiği
seviyeye indirgenmeli ve bu statünün bir imtiyaz olarak gö-
rülmesine izin verilmemelidir.

• Tanıklar ve adli makamlarla işbirliğinde bulunan diğer
kişilerin korunmas ı için uygun tedbirleri içeren yasal düzen-
leme, parasal kaynakla desteklenmelidir.

• Yolsuzlukla itham edilen ki şilerden soruşturma, suçun
açığa çıkar ılması veya önlenmesine katkıs ı olanlara dokunul-
mazl ık veya hükmedilecek ceza yaptırımlar ında yeterince
indirim sağlanmandır.

• Rüşvet gibi geleneksel suç türleri, ça ğdaş yolsuzluk
türlerinden olan baz ı eylemlerin kavu ş turulmasına imkan
vermediğinden, yeni suç türleri (yabancilara rü şvet verilmesi,
mahrem bilgilerin kullan ılması, resmi makam veya gücün ki şi-
sel zenginle şme iin kullan ılması, kamu görevlilerinin hediye
arayışı ve alması vs.) oluş turulmalıdr.

• Ciddi yolsuzluk suçlarmda hürriyeti bağlayıcı cezay ı da
içeren ağır cezalar ön görülmeli; yolsuzlukla elde edilen mal ve
değerler müsadere edilmeli; baz ı davalar için ispat külfeti ter-
sine çevrilmeli; bankalar ve fi ııans kuruluşlarma aşağıda kara
para aklama örneğinde olduğu gibi sorumluluklar getirilmeli;
kamu alımlar ında yolsuzlukla etkin mücadele için şirketler ve
diğer tüzel kişilerin cezai sorumlulu ğuna gidilmelidir.
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Bazı ülkelerde kamu almılar ında görülen yolsuzluklarda ORGANIZE
organize suç örgütlerinin rü şvet, tehdit ve diğer suçlarla rol SUÇLAR
almas ındaki artış karşısında özel eylem stratejisi olu ş turul-
malıdır.

Tecrübeler, kamu al ımlar ındaki yolsuzluklarm ekseriya
siyasi partiler ve seçim kampanyalarmın illegal finansmanıyla
ili şkili olduğunu göstermektedir. Bu durum kamu kaynakları-
nın ciddi şekilde israf edilmesine neden olmakta ve demokratik
kuru ıtılarm uygun şekilde işleyişini bozmaktadır.

Mali yasalar yoisuziukla yap ılan harcamalar için vergi
indirimine izin vermemelidir. Vergi cenneti ülkelerdeki vitrin
ş irketler veya kişilere yap ılan ödemeler, kayıtlardaki kimlik
belirgin olmad ıkça kuşkulu görülmelidir.

Özetle, yolsuzlukla mücadelede, f ırsatların olabildiğince
azaltılmas ı, yolsuzluk eylemlerinin daha kolay tespih ile yatk ın
olanlar ile yüzsüzleri suç işlemekten al ıkoyacak ve işledikle-
rinde ceza almalar ını sağlayacak bir mabedin inşa edilmesi
gerekmektedir? Bu mabet "siyasi kararl ı lı k" temeline dayak
şu dört sütunla, "yolsuzlukla etkili şekilde mücadele kuntn ıu",

"etkili yasalar", "etkili yarg ılama" ve "etkili yönetim ve diğer örnek

uygulan ıalar"la, tasarlannıal ı ve etrafında "iyi yönetişiin" diye
bilinen bir hale olu şturulmalıdır. Bu süturılar arasında yargı-
lamanın etkinliği asal bir rol oynamaktad ır: Hukuk sisteminin
güçlülüğüyle yolsuzluk arasında doğrudan bir ilişki olduğu;
hukuksal altyap ıs ı güçlü, sanayileşmiş ve sanayileşme yolun-
daki ülkelerde yolsuzluk oranı düşük kalirken, hukuk siste-
mindeki sorunları çözememiş olan ülkelerde (Singapur hariç)
yolsuzlukların engeilenemediği görülmektedir. Hiç ku şkusuz,
"kainusal işlemlerini ve kamu malvarlığı n ı n düzgün yönetimi, adil

olma, sorumluluk ve yasa önünde eşitlik ilkelerini ve dürüstlüğü ko-

run ıa ve yolsuzluğu reddetme kültürünün geliş tirilmesi ve korumas ı

Bkz., G. Dannecker, "Almanya'da Yolsuzluk İa Mücadelede Ceza ve Ver-
gi Hukuku Tedbirlerinin Sertleş tirilmesi", Suç Politikas ı, Seçkin, Ankara
2006, ss. 133-57; bkz., Adalet Bakanl ığı Ceza iş leri Genel Müdürlüğü'nün
"Yolsuzluk olaylarına ilişkin soru ş turrnalar ve kovu şturnıalar" hakk ındaki
1.01.2006 tarih ve 7 say ılı genelgesi.
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ORGANIZE üzerinde titizlikle durulmal ı; yolsuzlukla mücadelede kamu sektörü
SUÇLAR dışındaki bireylerin ve gruplar ı n aktifkatıl ımlann ı geliş tirmek üzere

uygun önlemler. güncelleş tirilnwlidir.

7.7.4. Kara Para Aklanması

Organize suçluluk s ınır ve hukuk tan ımayan öldürücü
bir düşmandır. Bu düşmandan tamamen kurtulmak olanakl ı
gözükmese de, temel soruş turma tekniklerinin uluslararas ı bir
nitelik kazanmas ı ile yay ılmas ının nispeten önlenebileceği göz
ardı edilmemelidir. Bu bağlamda, da ilk hedef her ülkeyi tehdit
etmekte olan kara paranın aklanması ile mücadeledir. Çünkü
bu aklama işlemi organize suçlulu ğun hayat damarıdır.

Teorik olarak, kdra paranın yatırurum yasaklamak müsa-
dere bağlamında oldukça basittir. Uyuşturucu tacirleri-meşru
işletmelere yatırım yapmadan önce paraların temiz olduğu
görüntüsü yaratmak zorundad ır. Bu şekilde kara para aklan-
mas ıyla temizlik illüzyonu yarat ılmaktadır. Anılan durumun
normal çamaşır yıkama işlemine benzerli ği ise hiçte abartı
olmayacak; ve çamaşır ne kadar yıkanırsa yıkans ın tüm kirlilik-
ten arındır ılamayacaktır. Yalnızca, gömleğin temiz görünmesi
için yakada kalan kir beyazlatılmaktad ır. Bu süreçte temizlik
illüzyonu aşağıdaki evrelerden geçerek yaratılmaktadır:

1. Yerle ştirme- uyu ş turucu trafiğinden elde edilen kara
paranın yıkama makinesine konulmas ı;ömek olarak yabanc ı
ülkeye geçirilen paranın dövize çevrilmesi veya mali bir ku-
ruma yatırılmas ı;

2. Soyutlamğatmanlama- kara paranın dolambaçl ı yol-
lardan meşru kanallarla kaynağmdan soyutlanmas ı (y ıkama
makinesinin çali ştırılması); bu doğrultuda, mümkün olduğun-
ca çok sayıda işlem yap ılmas ı;

3. Entegrasyon- paran ın temiz görünüm kazanmas ı ve
meşru işletmelere yatırılmas ı (çamaşırın gerçekten temiz ça-
ma şırlarla birlikte kullanılmas ıdır).

Gerçekte, insanın aklına kara paranın aklanmas ında yeni
olan şeyin ne olduğu sorusu gelmek ise de, suçun öncesiz ve
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sonrasiz varlığı nedeniyle kara paranın meşru işlere yatır ılma- ORGANIZE
sının suç kadar eski bir sorun oldu ğu görülmektedir. Ne var ki, SUÇLAR
bu sorunun niteliği günümüzde ciddiyet göstermektedir. Bu
durum bir banka soyguncusunun ev satın alması ile uyuştu-
rucu tacirin ev satın alması arasındaki farkta kendini göstere-
cektir. Her ikisi de kara paranın aklanması ise de, uyuşturucu
örneğinde elde edilen illegal kazancın miktar ı nicelik/ nitelik
olarak ürkütücü boyuta ula şmakta ve paras ını geri isteyen bir
mağdur da bulunmamaktadır.

Ekseri ülke ceza yasalarmda kara paran ın aklanmas ına
özgü yeni bir suç yarat ılmış; ayrıca parasal işlemlerin rapor
edilmesi görevi de yasallaştırılmıştır. Bu görevin söz konusu ol-
duğu miktar ABD'de on bin dolar; Fransa'da 150.000 Frank'tır.
Bu bağlamda önemli olan diğer bir gerekliikte bankaların
müş terilerini bilme görevidir.

Türkiye'de kara paran ın aklanmas ı suçu Kara paran ı n
Aklanmas ırnn Önlenmesine.., dair Kanun ile getirilmiştir.79 Ka-
nun "madde 1/b-Türk Ceza Kanunu'nun 296. maddesinde
belirtilen haller haricinde, bu maddenin (a) bendinde say ılan
yasalara aykır ılık nedeniyle elde edilen kara paranın elde
edenlerce meşruiyet kazand ırılmas ı amacıyla değerlendiril-
mesi, bu yolla elde edildi ği bilinen kara paranın başkalarmca
iktisap edilmesi, bulundurulmas ı, elde edenlerce ve başkalan
tarafından kullanılmas ı, kaynak veya niteliğinin ziyet ya da
malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi veya s ınır ötesi harekete
tabi tutulmas ı veya bu hareketinin gizlenmesi, yukar ıda belir-
tilen suçlarm hukuki sonuçlarından failin kaçmasma yardım
etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya
transfer yoluyla aklanması veya kara paranın tespitini engel-
lemeye yönelik filler kara para aklama suçu olu şturmakta-
dır. Yaln ız, yasada kasuistik bir yöntem kullan ılarak belirli
suçlar dışmdakilerin kapsam dışı bırakılması ve kara paranın

Ayrıca bkz., Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmas ı, Araştırı lması, Ele Ge-
çirilmesi ve El Konulmasma ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylan-
masınm Uygun Bulundu ğuna Dair 5191 sayıl ı kanun, TC Resmi Gazete,
(22.06.2004) Say ı . 25500.
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ORGANIZE Türkiye'de elde edilmesiyle sinirli tutulmas ı temel yamigılar
SUÇLAR olarak görülmelidir (S. Donay).

Kara para yasas ındaki ağırlaş tırıcı durumlar (terör, ka-
çakçılık, teşekkiil oluştııranlar, kamu görevlileri, şiddet/teh-
dit/silah kullanarak) ile tüzel kişilerin cezai sorumlulu ğu 7.
maddesinde düzenlenmi ştir.

Bu yasadaki düzenleme sınırlı ölçüde de olsa "Uyu ş tıı rucu
ve Psikotrop Maddelerin Kaçakç ı lığına Karşı Birleşmiş Milletler
Sözle şnıesi" ıü-ı onaylanmas ı ile gerçekle5tirilmiş tir.81

Her geçen gün organize suç örgütlerince kara paranın
aklanmas ı için yeni yöntemler geliştirilmekte ve buna ilişkin
haber anında diğer örgütlere duyurulmaktad ır. Aklama için
artık İsviçre ve Bahamalar' ın kullanılmas ına da gerek duyulma-
maktadır. Para, kıymetli evrak ve elektronik kay ıtların dünyayı
dolaşabilmesiiçin günler değil, dakikalar yeterli gelmektedir.
Suçland ırıcı nitelikteki kay ıtlarda kolaylıkla silinebilmektedir.
Kara para aklanmas ı artık tek yönlü bir trafik olmay ıp; fasit bir
çember niteliğindeciir. Bir biçimde yurt dışına çıkarılan paralar
bir süre sonra ba şka bir biçimde yurt içine dönmekte; ve bu-
günün organize suç örgütleri de banka soymak yerine banka
sahibi olmayı yeğlemektedirler -küresel çağın küresel suçu.

Organize suçlulukla mücadele bak ımından olmazsa ol-
maz türü öğelere aşağıda özet olarak yer verilmiş tir:

• Soruşturma açısından en etkili yöntemler; önem s ırasma
göre elektronik izleme ve gözleme (telefon/konuşmaları dinleme)
ile gizli görevli operasyonlan'd ır. Bu doğrultuda, nitelikli muh-
bfrlere de ihtiyaç duyulmaktad ır.

• Yasal düzenleme: Organize suçluluk davas ında amaç
suçlu grup/ aile/ örgütteki en büyükleri mahkum ettirmek
ve ekonomik yap ısını çökertmek olmal ıdır. Bu doğrultuda
Cumhuriyet Savc ılarına uygun vas ıtaların verilmesine ihtiyaç

Bkz., TC Resmi Gazete, (11.2.1996) Say ı . 22551 ss. 1-23. Ayrıca bkz., Birleş-
miş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözle şmesi; Kara para aklanmas ı ve terörün
finansman ı amacıyla mali sistemin kullan ı lmas ı n ın önlenmesi hakk ı nda Amu-
pa Birliği'nin 20051601EC say ı l ı direk tifi.
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vardır. Bu amaçla tasarlanmış "grup/örgüt/işletme"yi hedefleyen ORGANIZE

organize suçluluk yasasında tariiklara özel güvence sağlan- SUÇLAR

malıdrn

İngiltere'de sanıklara mahkeme öncesi gönderilen kanıtlara
ilişkin beyanlarda tamklarm yalnızca isimlerine yer verilerek
adres gösterilmesi terk edilmi ştir. Önemli davalarda risk ala-
bileceği düşünülen tamkiar bakımından ise, hakimin izni ile
mahkemenin belirli kısımlanndan görülınesini engelleyen bir
perde arkasından ifadesine başvurulmaktadır. ABD' de ise tanık
koruma yasas ı çerçevesinde asil fail aleyhinde tanıklık yapacak
iştirakçilere koruma sa ğlanmakta; bu korumadan aile üyeleri
ile yakınları da yararlandırilmaktadır: Fiziki koruma dışında (1)
Yeni bir kimlik; (2) Geçici bir mesken; (3) Ev ve şahsi eşyasının
yeni bir yere taşınması; (4) Geçimi için ödeme yap ılmas ı; (5)
Tanığa iş bulması için yardımcı olunmas ı; ve (6)Tamğa kendi
kendine yeterli olmas ı için gerekli diğer hizmetleri sunmak da
yer almaktadır.

İşte, tanıklara sağlanan bu tür güvencelerin ceza adaleti
sisteminin baş aktörleri olan hakim ve savcılar için de getiril-
mesi gerekmektedir. 81 Bu bağlamda İtalya'da teröristler veya
mafyaca yap ılan tehditleri göğüslemek üzere alman köklü
tedbirlere aşağıda yer verilmiştir:

- Her kentte soruşturma hakimlerinden oluşturulan her
grubun başında "soruş turma müşaviri" diye adland ırılan bir
baş lükim bulunmakta; terörist ve mafya tehdidi beklenilen
dosya bu hakime tevdii edilmekte ve bu hakim taraf ından
belirlenen özel görevler soru şturma hakinıleri arasında paylaş-
tırıimakta; ve her hakime 20 kadar san ığı sorgulamas ı talimatı
verilebilmektedir. Bu yöntemde en ay ırıcı özellik, hakimlerin
birlikte çalışması sonucu bir hakimin edindiği bilginin diğerleri
tarafından da öğrenilmesidir. Cumhuriyet Savcilar ı arasında
da benzer bir havuz oluşturularak soruşturma sorumluluğu
genişletilmiştir. Böylelikle ayni kentte olu ş turulan iki havuza
katilanlarmbir araya getirilmesi sonucu bilgi ve i ş paylaşımı

81 Tanıklar ve avukatlar ın korunmas ı hakkında bkz., Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Komitesi'nin (97) Tavsiye Kararı .
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ORGANIZE sağlanmaktad ır. Bu tür düzenlemenin doğal sonucu olarak da,
SUÇLAR teröristlerce görevli hakim veya savc ının bilinmesi oldukça

zorlaşmaktadır. Nitekim, teröristler bugün A'y ı görürken ertesi
günü B'yi; diğer bir gün C'yi ve D'yi görmektedirler. Işte, bu
hakimlerin sayıları fazla olduğundan hedef kişinin belirlenmesi
de güçleşmektedir

İlk soruş turmadaki bu sürecin bir benzeri yargılama evre-
sinde yaşanmaktad ır. Ağır Ceza Mahkemesi normal olarak iki
hakim ve altı jüri üyesinden oluşmaktayken; bunlara ilaveten
iki hakim ile altı jüri üyesi yedek heyet olarak duru şmalarda
hazır bulunmak zorundad ır. Bu suretle, mahkeme heyetinden
biri yaralandığı veya duru şmayı terk etmek zorunda kaldı-
ğında yedek heyetten biri ile duru şmaya devam ediintektedir
(yedek hakim için bkz., CMUK m. 381/Yeni CMK'da yer
verilmemiştir).

- Özel olarak seçilmi ş kolluk görevlileri (polis ve jandarma)
adli polis sıfatıyla soruşturmanın yürütülmesinde hakimlerle
birlikte çalışmakta; hakimler ile savc ılar ın koruma görevini de
üstlenmektedirler. Bu kaynaşma sonucu soru ş turma evresin-
de, polisle, savcılar ve hakimler arasında olumlu bir işbirliği
sergilenmektedir.

- Savcılar ve hakimler meslektaşlarmdan birine vaki sald ır ı
üzerine ciddiyetle eğilerek; failinin bulunması için kollukla
birlikte yoğun çaba göstermektedirler.

- Konunun önemi göz önüne al ınarak meslektaşlar arasında
bilgi alış verişi yapmak ve kar şılıklı desteği geliştirmek üzere
bölgesel ve ulusal düzeyde hakimler ve savc ılar toplantıları
düzenlenmektedir.

*organize Suç birimleri: Kuşkusuz, iyi bir vas ı ta sonuç
alma sürecinin yans ı (her eline testere alanın marangoz olmadı-
ğı gibi) ise; uzmanlaşmış kolluk ve savcılık görevlilerinin varlığı
da suçlulukla mücadelede di ğer yar ıs ını oluşturmaktad ır. Bu
tür uzmanhğın uzun zaman sonra oluş tuğu ve bu konudaki
soruşturma ve/veya duru şma evresinde geçen zaman dilimi-
nin oldukça uzun olaca ğı göz ardı edilmemelidir.
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* Ceza yaptınmlan: Organize suç faillerinin muhakkak ORGANIZE

ceza görmeleri sağlanmalı ve ceza süreleri de farkli bir boyutta SUÇLAR

öngörülerek önleyici nitelikte olmal ı; cezalarm olas ı ürkütücü-
lüğü karşıs ında üyeleri işbirliğine motive etmek üzere i şbirli-
ğinde bulunanlar için de ceza indirimi öngörülmelidir.

Sonuç

Suçta kaydedilen gelişme karşısında uluslar ara ı sözleşme-
ler de gelişme göstermekte/ revize edilmekte ise de, uluslararas ı
toplumdaki sözle şme süreci ve ülkeler baz ındaki çekinceler
karşısında günümüz toplumuna uyarl ı vasıtalarla XXI. yüzyıl
suçluluğuyla baş edebilmek kolay de ğildir. Dünyanın bazı
bölgelerinde sözleşmelerin tasdikindeki vaki gecikmeler, si-
yasi irade eksikliği ve çoğu ülkelerdeki kaynakların maalesef
ender oluşu da olumsuzluğu vurgulamaktad ır. Buna kar şılık,
suçlular gittikçe geli şen teknikler, modern iletişim vasıtaları,
e-posta ve Internet kullanırken, suç eylemlerinden edinilen
geniş kaynaklara sahiptirler.

Kriıninolojilc gerçek, kolluk güçlerinin her zaman suçlu-
larm gerisinde kalacağıd ır. Yalnız, kolluk güçlerinin elinde
de etkili özel soruş turma teknikleri oldu ğu bilinmeli ve bu
tekniklerin dikkatlice kullanılmasına özen gösterilmelidir:
Kişisel haklara saygı ile kolektif yararlarm korunmas ı ihtiyacı
arasında bir denge sağlanmalı; soruşturma vas ıtaları hukuki
bir temele oturtulnıalı ve sonuçları da kişisel haklar ve özgür-
lüklere daha az müdahale sağlayıcı diğer vasıtalarla imkans ız
olması ilke edinilmelidir.

Sonuçta, konuya ulusal/uluslararas ı düzeyde stratejik
boyut kazandırılarak, ülkeler arasında oluşturulan ceza adaleti
komşuluğu, ceza adaleti kardeşliğine dönü ştürülmeli; ülke
bazında top yekun mücadele için siyasal kararl ılık gösteril-
meli; "saydanı" yönetim, güçlendiriliniş adalet sistemi ve iş

82 Bkz., Umut vakf ı, Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele,
(Sempozyum, 16-18.6.1995, Ist) Istanbul 1996, ss. 343-520; M. T. Yücel,
"Organize Suç", TBD Sayı: 1998/3 Y ıl: 33 ss. 1066-1076; P-H Bolle, "La
Cooperation Policiere dans la Lutte Contre la Criminalite Transnational-
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ORGAN İZE dünyasında özdenetimin panzehir olacağı göz ardı edilmemeli;
SUÇLAR ve ülkeler aç ısından organize suçlulukla mücadelede saptanan

taniklarm korunmas ı gibi "iyi uygıı lamalar"(best practices) be-

nimsenmelidir.83

le", Galatasaray L[niv. Hukuk Fakültesi Dergisi, 1/2003, ss. 21-35.
Konu Avrupa Insan Haklar ı Komisyonu gündemine de gelmi ş ve Ko-
misyonca, avukatı bulunmak ko şulu ile istisnai durumlarda san ığın du-
ruşmadan ç ıkanlinas ının yerindeliği kabul edilmiştir (XV. Danimarka,
Başvuru No, 8395/78); Yolsuzluk ve organize suç için Avrupa Konseyi
web sayfas ı adresi http://www.coe. fr/corrupt

Aynca bkz., Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin "Tan ıkların Yild ı -
rı lmas ı ve Savunma Hakları" üzerine Rec(97) 13 say ılı tavsiye karar ı ile
"Tamkiarın ve Adaletle işbirliği Yapanların Korunmas ı" üzerine Rec (2005)9
sayıl ı tavsiye kararı . Bu kararlar ile aç ıklayıc ı raporlar: http://www. coe.
intjT/CM/ documentlndex_fr. asp

Ingiltere'de Youtlı Justice and Criminal Evidence Act (1999) kırılgan ve
korkan taniklar kavram ı ile özel tedbirler konuldu. K ırılganlık bak ımın-
dan durumsal etmenler aras ında suç türü (örneğin ırza geçme), san ığın
tehlikeli olması, sanığın tan ılda olan yakınlığı , tanık ve sanığın ayn ı semt-
te otunnaian yer alırken; özel tedbirler olarak, perde kullanılmas ı, kapal ı
devre TV ile tanıklık yapılması, halkın duruşma salonundan ç ıkanlmas ı,
video kaydına esasli kan ıt olarak izin verilmesi, önceden kayda geçirilmi ş
çapraz sorgulama kayd ı ile peruk ve cüppelerin ç ıkanlmas ıd ır.
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8. ÇEVRE SUÇLARI

Günümüz dünyasında kontrolsüz endüstriyel gelişmeler
ve teknoloji kullammı ile doğal kaynaklarm aşırı derecede
istismar edilmesinin ciddi derecede çevresel tehlikeler yaratt ı-
ğındarı insan yaşamı ve sağlığı açısından çevresel medya, fauna
ve flora'nm tüm olası vasıtalarla korunmas ı ulusal/uluslararası
önem kazanmış bulunmaktad ır. "Tüm canlı lann ortak varlığı
olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalk ı nnm ilke-

leri doğrultusunda korunmas ı" 64 sağlanmalıdır. Kuşkusuz, ceza
hukukunun bu doğrultudaki işlevi küçümsenmeyecek ölçüde
olacaktırY

8.1. Boyutu

Yalnızca bir milyon insanm ya şadığı bir kentte insanlar
günde ortalama 2.000 ton yiyecek, 625.000 ton su, 9.500 ton
yak ıt tüketmekte; ve 950 ton havay ı kirleten zehirli madde ile
500.000 ton atık madde üretmektedirler. Bu değerleri onla çarp-
tığmızda İstanbul metropolündeki çevre sorunsalmı algılamak
hiçte zor olmayacaktır. Bu bulgular kar şısnda çevre hukukunun

etkinliği gündeme gelmektedir. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun

84 2872 say ılı Çevre Kanunu değişik 1. maddesi (Kanun no. 5491-26.04.
2006).

85 Council of Europe, Convention on the Protection of the Environment through
Criminal ütü, European Treaty Series, /172 Nov. 1998; N. Turgut, Çevre
Hukuku-Kurşzlaş hrmati inceleme, Savaş Yayınları, Ankara 1998.
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ÇEVRE 12. maddesine muhalefetten (kulland ıkları yakıt ve ç ıkard ık-
SUÇLARI ları atık ve artıkları düzenli olarak belgelemek yükümlülü ğü)

beş yılda açılan kamu davas ı toplamı 36'yı bulmakta ise de;
idari para cezas ını gerektiren suçların niceliğine ilişkin ulusal
bir saptamaya tanık olunamamıştır. Özel olarak baz ı illere ait
sağlanan 1994 yılına ait aşağıdaki veriler ise; yalnızca saptanan
çevre suçlar ına ait bilgi ötesinde bir anlam ta şımamaktadır.
Çevre suçu kriminolojisini belirlemek üzere kayı t dışı kala ıı
suçlara özgü bir saptamanın yap ılmasına ihtiyaç varclir.86

Tablo 9.

İşte gerçeği yans ıtmayan bu istatistik tablo kar şısında
çevre hukukunun (çevre korunmas ı, ekolojik denge ve çevre
kirliliği) etkinliği nasıl sağlanabilir sorusu, yaşamsal nitelikte
bir soruna işaret etmektedir.

Sosyo-psikolojik bir gerçek şudur ki, sosyal sistemler,
gruplar ve devletler normatif sistemleriyle karakterize edilmek-
tedir. Kuşkusuz, birey/bireyler grup nornılarmı benimsediği
ölçüde norm bir değer kazanmakta; ve normun kabullenilmesi
süreci toplumsal dayanışma tesis etmektedir. Birey grubu ile
özdeşleşmek istediğinde ise, normun gerçek amacı kendisi için
muğlak bile olsa normu kabullendi ği görülecektir. Şu kadarı

M. T. Yücel, Krirninoloji, Ankara 1986, ss. 373-376. Türkiye'de endüstriyel
işletmelerin % 9'unda, organize sanayi bölgelerinde faaliyette bulunan
işletmelerin ise % 14'ünde, toplam 3215 belediyeden ar ıtma tesisi bulu-
nan 141 belediyenin yalnızca 43'ünde antma tesisi bulunmas ı dramatik
birtablosergilemektedir.http://www.cevreorman. gov. trt
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bilinmelidir ki, zorluk yaratmadığı veya bedeli yüksek olma- ÇEVRE

dığı takdirde norma uyum keyfiyeti insanm kendini uygar bir SUÇLAR1

yaratık olarak hissetırtesinin ön şartıdır.
Çevre bilinci ile gerçek davranış arasmdaki korelasyonun

yalnızca 0.35 olmas ı ise bu ilişkinin hemen hemen yok oldu-

ğunu göstermektedir. Bu yaim önerme bizleri şu kah gerçeğe

götürmektedir: İnsanlar, normalde, bir şeyin iyi veya kötü

oluşunu kendi tecrübesiyle (direkt geri besiyle) öğrenmektedir.

İşte bu bağlamda, çevre suçu işleyen kişi/kuruluşların etkin

bir biçimde cezaland ırılmaması, davranış ve çevre ilişkilen-

dirilmesi hakk ında bir şeyler öğrenmemize en büyük engel
oluşturmaktadır.

Çevre hukukunu metropol kentlerde negatif olarak etkile-
yen parametreler arasmda çözümlenemeyen gecekondula şma
birinci sorun olarak yer almaktadır. Ellili ve altmışli yıllarm
masum ve insani ihtiyaçlarından doğan gecekondulaşma, 70'li

ve özellikle 80'li yıllardan sonra "gecekondu maJijası" adı verilen

belirli ç ıkar gruplar ının kolay kazanç kap ısı olmuştur. Özetle,

gecekondu alanlar ı bazı insanlar için en karli yatırımların başın-
da gelmektedir. Son 43 yılda 11 kez ç ıkan imar aflar ı bunun en

iyi göstergesi olup anılan aflarla başkalarına ait rantlar hukuk

dışı hareket eden kişilere aktarı1mı5hr. Hiç ku şkusuz, sosyal
bir devletin bu türden bir görevi bulunmamaktad ır. Keza bu

çerçevede imar affı çıktığı zaman yap ılması gereken gecekondu
sahiplerine mülkiyet hakk ı vermek yerine irtifak hakkı tesisi

ile yetinilmesi ve kentin gelişme sürecinde bu gecekondularm
sosyal konutlarla de ğiştirilmesi yoluna gidilmesidir.

Özet olarak, biz insanlar günlük ya şanmnızda şu gerçeği

pek algilayamay ız: Gelişmeler genelde oldukça yavaş bir süreci
takip ederken aniden ivme kazanmakta ve insanlar ı dönüşü
olmayacak felaketlere suruklemektedir. Bizlerin sezgileri Tema
Vakfı'nın sergilediği çölleşme sinyalleri gibi kentlerdeki hukuk
dışilığı da göz ardı ettiğinıi isöylemektedir. Nitekim, aşağıda

işletmelerdeki ar ıtma tesisi sayı ve oranını gösteren tablo bu

önermenin en çarp ıcı göstergesidir.

"Yasaya Uyan Cezalanıyor", Yeni Yüzyı l, (11.4.1995) s. 2.
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SUÇLARI
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Tablo 10. 25 ki şi ve daha fazla işçi çalış tıran imalat sanayi
işyerlerindeki ar ıtma tesisleri say ısı

8.2. Çevreci Davranış Dinamikleri

8. 2. 1. Ahlaki

İlk akla gelen insanlarda ahlak bilinci ve sorumluluk
duygusunun yaratılmasıdır. Ne var ki, bu yaklaşım bireylerin
davranışlarını değiş tirmekte pek başarılı olamamıştır. Ampirik
çalişmalar, ahlaki duyguların davranış üzerindeki etkisinin
genelde, yalnızca geçici olduğunu göstermiştir. Bu yakla şımın
devamlı etki sağlaması için ise bireylerin söz konusu normun
amaç ve gerekliliğini anlaması gerekmektedir.

S. 2.2. Ekonomik

Bu yaklaşım bağlamındaki tedbirlerin başmda istenilme-
yen çevresel davranışın bedelini yükseltmektir. Benzinin fiyat ı
yükseltilirken otobüs ücreti s ıfırlanır. İkinci ve üçüncü araba
sahibi olma vergisi kademeli olarak yükseltilir. Fazla elektrik
ve su kullananlar için farklı ödeme yapmas ı istenir. Bu tür
ekonomik yaklaşım, çevresel doğru davranışta bulunanları
ve hatta bu davranışın çevreye olumlu katk ısını bilmeden
ödüllendirmektedir. Yalnız, bu tür düzenlemelerin ahlaki
desteğe sahip olmad ıklarında ciddi sakıncalar doğuracağı da
unutulmamalıdır. Bu durumda kişinin yaşamsal önemi olan
unsurlardan eline bir şey geçmeksizin mahrum edildi ği hissine
kapilmas ı hiç de zor olmayacaktır. Daha ötesi, bu türden bask ı
uygulayan bir sistemden ki şinin kendisini soyutlamas ı da söz
konusu olabilecektir.

Bu açıklamalar doğrultusunda, çevre hukukunun etkinliği
için ahlaki duygular ın mobiize edilmesi yanında ekonomik
tedbirlerin gündeme getirilmesi; her hali karda, iki yakla şımın-
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da "anlama" ile destek görmesi gerekli ön ko şul niteliğindedir. ÇEVRE
Bunu gerçekle ştirmek ise; pek çok pratik faydalar do ğurur. SUÇLARI

Şöyle ki, kişinin anlaması ve öğrenmesindeki en etkili yöntem
kendi kendine davram şının sonuçlar ını görmesi ve ona göre

şartlanmasıd ır. Çocuk için ate şin yakılacağını algılantas ı ve eli

yanmas ıyla aldığı ikazla bağlantı kurması örneğinde olduğu

gibi. Çevresel konulara ilişkin bilgilendirme ise genelde soyut
nitelikte, pasif ve sözlü vas ıta ile yap ılmaktadır. Bunu aktif hale

getirmek; eğitimde aktif katıl ım yöntemine yer vermek üzere
çok ortaml ı bilgisayar sisteminden yararlanmak en rasyonel bir
seçim olacaktır. Bu ortamda, ekonomik faaliyet ile ekoloji ara-
s ındaki ilişkiyi vurgulamak üzere somut göstergelerle oldukça
girift ve uzun dönemli süreçleri temsili olarak bilgisayarda
göstermek ve eylem olarak yeniden belirmesini gözlemek
mümkün olacaktır. Bunun ülkemizdeki en çarp ıcı ömeğine
Anadolu Üniversitesi Havac ılık okulunda tanık olunmaktad ır;
Kokpitlerdeki simülasyon programlar ı ile gerçek bir uçuş or-

tamı yaratilmakta; artı ve eksi davranışlar sonuçlarıyla anında

değerlendirilmektedir.

Sağduyu, zeka ve anlayış üzerine dayalı olan bu eğitsel
yöntem çevre bilinci ve idraki için tercih edilmelidir. Özet
olarak, sözlü ekonomik davranış tekniği kısa dönemde et-

kili gözükürse de, kişiden hiçbir sorumluluk beklenmemesi
handikap olarak karşımıza çıkmaktadır.. Bu konumdaki kişi
sanki laboratuardaki labirentte bir parça peynir kokusu ile
yönlendirilen kobay fare gibi çevresel do ğru davranışa motive
edilmektedir. Öte yandan, ahlaki duygularla desteklenmek
suretiyle devamlı bir etki yaratmak üzere; normlar ın kuvvetli

bir yaptırım sistemi ile desteklenmesi de etkili gibi gözükürse
de istenileni verebilecek yeterliliği kuşkulu görülmektedir. Bu
konuda en etkili yöntem ise, sorunu kaynağında çözümlemek

üzere, sağduyu temelirıe dayalı davranış normlarını vurgula-

mak üzere eğitsel nitelikli bilgisayar ortaminda gerçekle ştirilen

simülasyon programlar ı ile kişilerin sonuçlar ı şahsen tecrübe

etmelerinin sağlanmasıdır. Tüm bu yaklaşımların temel ko şulu

Çevre Kanunu ve diğer çevre hukukunun (TCK m. 181-182)
etkinliği için denetimlerin yapılması ve yaptırımların uygu-
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ÇEVRE lanmasıdır.88 İşte bu doğrultuda müllcü amirlikler ve yerel
SUÇlARI yönetimlere verilen yetkilerin kullan ılmas ı ve sorumluluklarm

yerine getirilmesi için gerekli donamm ve altyap ı gereksin-
meleri kar şılaıımali ve nitelikli personel temin edilmelidir. Bu
çerçevede, ekonomik karanlarla ekolojik kararların bir arada
düşünülmesini öngören çevre korunmas ına yönelik 150 14000

serisi standartlar da (Yeşil Pasaport-Avrupa ile iş yapmak için
bir şart olarak aranacaktır) çevre duyarlığmı sağlayıcı önemli
güç olacaklardır.

Gündelik yaşantımızdaki davranış biçiminin milyonla, mil-
yarla çarpildığında çevre sorunlar ında nasıl etkili ve durumun
kötüye gidişinden nas ıl sorumlu olduğu görülecektir. Siyasi
yönetimlerin yeterli kararhuık gösterememeleri ve küresel ka-
rarlarm gerçek anlamda uygulanmamas ın09 bahane etmekten
vazgeçip, davranış ve tüketim al ışkanhklar ımız ın değişmesi
gerektiği de bu şekilde anlaşılacaktır.

Özetle, sürdürülebilirlik fikrinin geleneksel dayanaklar ı
bütünleş tirici önlemler çerçevesinde somutlaş tınılmalıdır. İyi
bir geleceğimiz olmasını istiyorsak, ilkelerinıiz şunlar olmalidır:
Kuşaklar arasında adalet, yüksek ya şam kalitesi, toplumsal
birlik ve dayanışma, çevre için yap ılan harcamaların kirle ten
veya bozulmaya neden olan taraflarca ödenmesi ile uluslararas ı
sorumluluk9° duyulmasıdır.

Tehlikeli kimyasallar ve atıklar için zorunlu mali sorumluluk sigortas ı
getirilmiştir (2872 say ılı Çevre Kanunu değ i şik 13. maddesi). Çevre zarar-
larmdan doğan hukuki sorumluluk, çevre sorumluluk sigortas ı ve çevre
sorumluluk riskinin güvence alt ına alınmas ı için bkz., A. Yongalik, Çevre
Sorumluluk Sigortas ı, Ankara 1998. Çevre suçlar ı bkz., 2872 say ı l ı Çevre
Kanunu değişik 20 ve 26. maddeleri ile TCK 181-184. maddeleri. Ayr ı ca
bkz., T. Katoğlu. "Çevre ve Ceza Hukuku...Çevre Hukuku Sempozyumu,
Adalet Akademisi Yay ını , Ankara 2006, ss. 77-104.
Kyoto I'rotokolü'nün getirdiği yeni enstrümanlardan Emisyon Borsas ı,
"joint Implementation"(Ortak Uygulama) ve "Clean Development Mec-
hanism" (Temiz Kalk ınma Mekanizması) özellikle önemlidirler.
71 Uzun vadede hedeflenen "Dünya Temel Sözle şmesi"de sürdürülebilir
ekonomileri savunuyor. Bu tür bir ekonominin nas ı l iş lediği Almanya'da
XIV. yüzy ılda bile biliniyordu. 0 zamanlar orman i ş letmeciliğinin temel
kural ı, yerine yenisi yetişebilecek miktarlarda odun kesmekti. Ormanlar, ş im-
diki kuşağın sağlad ığı yararlann, ayn ı biçimde gelecek ku şaklara da sağ-
lanabileceği biçimde kullanı lmal ıd ı r.
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9. İSTATİSTİ K ÖLÇÜM

(Suç/Suçlu)
Suç istatistiklerinin asıl amacı suç ve suçlulara ili şkin nice-

lik ifade eden suıiflandınlmış bilgi sağlamak; olguların sınıflan-
dırılmasmda takip edilecek bir yöntemle eldeki bilginin çe şitli
sosyal girişimler için küllanılabilme olanağını maksimuma
ç ıkarmaktır.9' Bu amaçla istatistilc verilerin merkezi bir havuzda
(Devlet istatistik Enstitüsünde) toplanarak krinür olojik yönden
uzmanlaş m ış, sosyal araşhrma ve istatistik analiz gücü olan
kişilere verilmesi gereklidir. Adalet istatistikleri için geçerli
olan bu uygulamaya kolluk aç ısmdan suçlu çocuklara özgü
olarak 1997 y ıl ında örnekleme yöntemi ile seçilen 27 ilin tüm
ilçelerinin (merkez ilçe dahil) güvenlik birinılerinde? lOcak
1998 tarihinden itibaren de Türkiye genelinde ba şlamnıştır. Bu
süreçte suç sıf atları yönünden baz ı yanilmalar olabiirse de, bu
yanhşlar birbirini gö türece ğinden sonuç, şimdiki uygulamadan
daha sağlıkh ve daha yararli olacaktır.

Fear of crin ıe:findingsfrom ilie 1992 British Crin ı e Survey, Home Office Re-
search Study Na. 9, London 1994; Anxiety about crime:findrngsfrom the
1994 British Crime Survey, Home Office Research Study No. 25, London
1995 Ingiliz Suç Anketi kişilere ve meskenlerine karşı işlenen ve polise
ihbar edilmeyen suçlar ı da içeren 1982 y ı l ından itibaren iki y ılda bir tek-
rarlanan 60.000 haneyi kapsayan geni ş kapsaml ı bir ankettir. Suça ilişkin
konularda fazlaca bilgi toplanmas ına imkan veren bu ankette halk ın suç
hakkındaki endi şe ve korkulann ı belirleyecek sorular da yer almaktad ır.
www. statistics. gov . uk/ssd/surveys/british_crime_Survey. asp
Devlet istatistik Enstitüsü. Güvenlik Biri rn/erine Gelen/Getirilen Çocuk ista-
tistik/eri (1977), Ankara 1998.

123



Mustafa Tören Yücel

isTArisiiK	 Yalnız suç istatistikleri insan davran ışlarıru değerlendir-
OLÇIJM mekten uzak olup; insan ın suçlu davranışını ölçmek yerine

insanın suçu ihbar etme yolundaki tutumunu ölçebilir. Yap ılan
araştırma sonuçlarma göre, hırsızlıkların yarısı; ırza geçmelerin
yarısından çok az ı; müessir fillerin ise ancak dörtte biri ihbar
edilmektedir. Özetle, suç istatistikleri kuyuda ne kadar su oldu-
ğunu değil, insanların kuyudan ne kadar su ç ıkarmaya niyetli
olduklarını saptamaya elvermektedir. Her ikisi aras ında bir
ilişkinin varliğmdan söz edilebilirse de, bu ilişkinin çok yakın
bir ilişki olduğu ileri sürülemez.

Suç gerçeği ile adli makamlarca takip edilen suç olgular ı
arasmda büyük bir uçurum vard ır. Suç istatistikleri yalnzca
ilgili makamlarca saptanan suçlar hakkında bilgi vermektedir.
işlenen her suç ortaya ç ıkarılmadığından ve ortaya ç ıkar ılan
her suç da ihbar edilmedi ğinden, suçun izlerini, resmi tespit
ağının dışında da takip etmek suretiyle hangi suçların ihbar
edildiğini ve hangilerinin karanlıkta kaldığını belirlemek öncel-
likle önem ta şımaktadır. Krimü olojik bir gerçek, suç tü rlerine
göre değişmekle beraber faili meçhul suç oranlar ı yüksek bu-
lunduğudur. Bu nedenle, sade bir vatanda ş tarafından, hangi
ve ne say ıda suçun algılandığı ve kolluğa ihbar edildiği sorusu
ortaya atılmalıd ır. Diğer bir anlatımda, bir kişinin gerçekten
ve kaç kere bir suç ortamına girdiği veya mağdur durumuna
geçtiği veya ihbar yoluyla suç takibine katk ıda bulunduğunu
öğrenmek önemlidir.

Kuşkusuz, suçların ihbar edilmesinde en önemli etken,
kolluk ve adalet sisteminin toplumda etkili bir işlev sergile-
mesidir. Hizmetler etkili oldu ğunda, suç ihbarlarmda gözle
görülür derecede bir artış görülecektir. Bu öneme defalarca
kanıtlanımş olup; kolluğa, onların etkinligine, onurlu davranış-
larma ve mahkemelerin çalışmas ına duyulan güven vatandaşın
suçu ihbar etme karar ını koşullandirmaktad ır.

Council of Europe, Means oJlrnproving lnforrnation on Crin ıe, Strasbourg
1976. Suç oran ı, suç say ıs ının hedef kitlenin nüfusuna oran ın ın devaml ı
bir say ı ile çarp ılmas ıd ı r. Konuya ülke ölçeğinde yaklaşı ldığında formül
şöyledir:

Suç sayıs ı xlOo. OOO

24	
Genel nüfus
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Öte yandan, kamuoyunda olu şan suç korkusu/güvensizlik ISTATISTIK

da her zaman gerçe ği yansıtmamaktadır. Suç duygusal bir konu OLÇUM
olup; aklımıza ilk önce mağdur olduğumuz suçlar gelmekte;
sonra korktuğumuz, dehşete kap ıldığımız suçları düşünmek-
teyiz. Sonuçta ise, ekseri suçlar göz ardı edilmektedir. Suçlan
yalnzca adam öldürme veya ırza geçme veya soygun olarak
görmek kızanıık hastalığmı deride beliren kızartılara indirge-
mek olacaktır. Gerçek tehlike yüzeyin altında, ateş ve vücut
dokularma verilen zararda sakh bulunmaktadır. Bu bağlamda,
ekonomik suçlar/organize suçlarla elde edilen menfaat tüm
suçların faturasından oldukça fazlad ır. Bu tür suçlar toplumun
moral dokusunu sorgulamaktad ır. İş te bu düşüncelerle suçun
ekonomik/ sosyal faturas ının çıkarılmasına da gereksinme
vardır. Suç türlerine göre bu faturan ırt tutarı değişmektedir.
Nitekim, bir adam öldürme suçunun sosyal etkisi bir yanke-
sicilikten daha büyüktür?' Bu tür ölçümlemelerle a şağıdaki

Tanımlama, ölçme öncesi yap ılan bir işlemdir. Suçlar aras ında nitelik
aç ıs ından farklılıklar vard ır. Bu bağlamda nitelik ve nicel ık aras ındaki
aynm şöyle yap ılabilir: Nicelik a+b>a anlamında iken nitelik a+b=a an-
lam ındadır: Ağırlığı bir kilo gelen bir birime bir kiloluk di ğer bir birim
ilave edildiğinde toplam iki kilo olacak; eşyamn ağırlığı ilave ile artış
gösterecektir. Ote yandan, suyun ıslaklığını bir nitelik olarak ele al ıp,
fazlaca su ilave ettiğinizde sonuç eskisi gibi( ıslakl ık) kalacaktır. Bu du-
rumda ilk saptama olarak, nicelikler ölçülebilirken niteliklerin ölçüle-
mediği belirtilebilir. Nitelik aç ısndan yap ılacak mukayese de, a şağıda-
ki örneklerde görüleceği üzere, müşterek bir payda bulmak yöntemine
başvurulabilir: a) üç bal ık veya bir paltodan hangisi daha fazla s ıcakhk
verecektir? b) Üç havuç ile iki patates ne kadar eder? Birinci sorudaki
balık ve paltoyu irtibatland ıran müşterek olgu "net kalori" olabilir. Bu
bağlamda balık yeyip paltoyu giymediğimizde mi, yoksa balığı yemeyip
paltoyu giydiğimizde mi kendimizi daha sıcak hissederiz? Palto belki
de daha sıcak tutacaktır. İkinci soruda, havuç ve patatesin ait oldu ğu
"sebze" s ınıfı al ınarak toplam ın beş sebze ettiği söylenebilir. Suç istatis-
tikleninde de, suçlar bak ımından ciddiyet/önem derecesi aç ısından var
olan farklil ıklar göz önüne alınarak örneğin meskenden yap ılan h ırs ız-
l ıkla ırza geçmeye farkl ı ağırlık vermek suretiyle kombine edilmesine
gidilebilir. Şimdi önemli soru bu a ğırl ıklarm saptanmas ı olup, ne kadar
yankesidiiğin/cinsel tacizin meskenden h ırs ızlığa/ ırza geçmeye eş it ol-
duğu veya bir adam öldürmenin ne kadar h ırs ızlığa, 10/100 yoksa 1000
hırsızlığa mı eşit olduğunun saptannıas ıdır. Bu teorik yakla şım ceza
mahkemelerindeki iş yükü ölçümü içinde geçerlidir. Ayr ıca bkz. M. T.
Yücel, Türkiye'de Yargın ın Etkinliği, 1999 Ankara s. 61.
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srATisıw soruların irdelenmesine olanak sağlanacaktır:
CIÇUM	

• Mevcut kaynaklar ın en etkili bir şekilde nasıl kullanıla-
bileceği?

• Suçun topluma olan toplam faturas ının nasıl azaltılabi-
leceği?

• Suçun azaltılmas ı işine ayr ılacak kaynakların miktarının
nas ıl saptanabileceği?

• Suçların yalnızca önlenmesine mi yoğurilaşılmalı veya
suç sonuçlarının azaltılmasına mı fazlasıyla eğinilmeli?

9.1. Genel Görünüm

Yukarıda değinilen s ınırlamalara karşın ölçemediğimizi
yönetemezsiniz ill<esinden hareketle toplumdaki suç niceli ği
ve niteliği hakkında saptamalar bağlamında karanl ıkta kalan
suçlar (karanl ık sayı) ile aslı olmayan suç bildirimlerine (artık
sayı) ilişkin belirlemelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyulmalctadır.95 Kriminolojilc aç ıdan suç işleyen kişiler yakala-
nıp yakalanmadıklarına veya yakalanmalanna kar şın hükümlü
ohnamalanna bakılmaks ızın suçlu kabul edilmektedir. Günah-
kar, günahkar olduğu gibi, hasta kişi de hastadır. Günahın veya
hastahğm bilinmemesi veya fark edilmemiş olmas ı sonucu de-
ğiştirmeyecektir. İş te istatistik belirleme aç ısından suça ilişkin
aşağıdaki anatomik görünüm temel abnmalid ır:

" M. T. Yücel, Kriminoloji - Suç ve Ceza, Ankara 1986, ss. 373-376; S. Brand
and R. Price, 77m Economic and Social Costs of Crime, (Home Oflice Resear-
ch Study 217) London 2000 pp. 11-16.
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Şekil 4.	
+	

JÇ4JT İ K

	

Saptanan	 Saptanmayah
ençlar	 .uçlar (kan,nhk san)

Ra 1por edilen	 spor edilmeyen
Suçlar	 suçlar

'SN::::::IU. Sübut bu]mayan.oç)tr

Silbut bulan	 - Faili maçhul suçlar
ssr

	

Faili belli	 Ms.uae ki şiler/bense

+ Tutuklu
+ Hukrımlo

Yıll ık suç oranlar ı, olgu (belli say ıdaki nüfusa karşılık suç

say ıs ı) veya mağdur (belli sayıdaki nüfusa karşılık mağdur

sayısı) bazmda ifade edilebilir. Baz ı kişilerin y ılda bir kaç kez

suç mağduru olmas ı nedeniyle mağdura göre belirlenen oranlar
olguya göre olanmdan dü şük olacaktır. Nitekim, İngiltere'de

1991 y ıh belirlemelerine göre ma ğdurlardan % 55'i bir kez, %
45'i ise iki veya daha fazla kez mağdur olmuştur. Ülkemizdeki

suç niceliğini belirlemek üzere Polis ve Jandarma Bölgelerinde
işlenen ve suç indeksini olu şturacak nitelikteki altı suç turune

göre olay say ısı toplamı ile 100.000 nüfustaki oran ı 1990-1994

dönemine ait şöyledir:

Tablo 12.

Suçluluk Türü	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994
Adam Öldürme	 1927	 2206	 2711	 3233	 3175

	

3	 4	 5	 5	 5
Tedbirsizlikle	 22744	 20756	 22761 24105 25145
Ölüme Seb.	 40	 35	 38	 39	 40

Müessir Fili	 35533	 32364 32868 33149 35836

	

63	 55	 55	 54	 58
Gasp	 1065	 1386	 1779	 1998	 1804

	

2	 2	 3	 3	 3
H ırsızl ık	 41601	 45422	 51462 72249 78675

	

74	 77	 85	 118	 126
Uyuşturucu	 1142	 1213	 1293	 1677	 2773

	

2	 2	 2	 3	 4
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S İATIST İ K	 Kuşkusuz, saptanan suçlar bir ülkede i şlenen tüm suçlar ı
OLÇUM yarısıtmamaktad ır. Bu nedenle, karanlıkta kalan suçlar, total

suçluluğu belirlemek için gerekli paran ıetre olup, bu amaçla
mağdur anlcetleri (victi ı n surveys) yap ılmalı dır. Öte yandan
saptanan her suçun faili de bul ımamamaktad ır. Bu faili meç-
hul oranı, yetişkin suçlularda çocuklar ınkine göre daha fazla
olmaktadır. Bu durumu belgelemek üzere polis bölgesinde faili
meçhul suç oranı yıllar itibariyle aşağıda sergilenmi5tir.96

Yıllar itibariyle Polis bölgesinde
açığa çıkarılan/faili meçhul suç oranlar ı (%)

Açığa	 190 1991 1992 1993 1994 1995	

i

çıkarılan	 83	 81	 75	 73	 73.	 73	 66
Meçhul	 17	 19	 25	 27	 27	 27	 34

0	 50	 100

Polis bölgesinde seçilmiş baz ı suçlardalci faili meçhul oran
(%) incelendiğinde şahsa karşı işlenen suçlarda dü şük olan bu
oranın mala karşı suçlarda özellikle oto h ırsızliğında yüksek
bir orana eriştiği görülmektedir. Bu niteliği beigelemek üzere
1996 yılı polis verilerine göre faili meçhul suç orani da ğılimına
aşağıda yer verilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlü ğü Asayiş Dairesi Ba şkanlığı , Mala Karşı iş lenen
Suç/arta Mücadele Semineri, (24 Mayıs 2000) Istanbul Yay ın no. 8, ss. 30-
35.
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isrAj ı sl ı K

ÖÇÜM
Tablo. 13 Faili Meçhul Suç Oran ı (1996)

Suç profili/iş akışını beliı1eme aç ısından Adalet Bakanli-

ğı'nca derlenmekte olan adalet istatistikleririin ayrmt ılı olarak

irdelenmesinde yarar görüldü ğünden adalet istatistiklerine

dayalı veri serilerine a şağıda yer verilmiş tir. Bu serilerden

ilki, 1997 y ı lı verilerine göre ceza adaleti sisteminde i ş akışını
göstermektedir:

Tablo 14.
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	STAT!STK Cezaevine Giren Hükümlü Say ı sı 62.946	 <'İn
OLÇUM Suç turu dağılımı 	 (Cürüm	 62.499	 50.8

Kabahat	 447	 0.7

	

(Özel Kanunlar 30.527	 48.5
1993 yılında ceza mahkemelerine gelen davalar ın bölgelere

göre (100.000 nüftıstaki sayılar ı) dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:

Tablo 15.

Bu tabloda yer alan davalarda özel kanunların payı % 65
iken, TCK'nun cürümler ve kabaltatlere ilişkin payları sırasıyla
% 29.06 ve % 5.92 d ır.

Altı yıll ık Adalet İstatistikleri (1988-1993) seyri incelen-
diğinde ceza mahkemelerine aç ılan davalarda 1988 y ı lına
göre, kabahatler d ışmda (artış % 17), genelde cürüm ve özel
kanuııiarda azalma görülürken, aşağıdaki tabloda yer alan TCK
madde grupları ile özel kanunlar açıs ın- dan ise büyük artışlara
tanık olunmaktadır:
Tablo 16.
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9. 2. Çocuk Suçluluğu	 ISTATISTIK

Çocuğun kendine özgü bir çevrede geli ş tiği ve davra- 
OLÇUM

nışlar ının, yetişkinlere özgü genellikle kabul edilen değerler

sisteminde kar şılığı olmayan saik ve nedenlere dayand ığı ve
çocuklarda görülen anormal/antisosyal ve/ya suçlu eylemlerin
kökeninin, genelde bu meçhul varlikla, onun iyice uyum göste-
remediği ve s ıklikla kendisini yaralayan yetişkinlerin dünyası
ile olan ilişkilerde saklı olduğu görülmekte; ve bu bağlamda,

kişilik, fiziki sa ğlık, aile, sosyal/ya şıtlarm etkisi ile mahalle,
toplum, okul ve çevreyle bireysel etkile şim risk faktörleri olarak
belirmektedir. Bu konumu ile "çocuk su çluluğunu" , "suça itilen

çocuklar" olarak algılamak yerinde olacaktı?7 Risk faktörlerinin

işlevsel etkisi de "artı" olmayıp, "çarpma" niteliğindedir. İki
veya daha fazla risk faktörüne maruz kalan çocukların dört

katı sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaşması bekleriilmelidir. Bu
sorun metropol kentlerde "tinerci çocukların" işledikleri şiddet

suçlar ına medyanın odaklanmas ı sonucu siyasiler, yetkililer ve
halkın ilgisini çeker olmu ştur. Gerçekte, aşağıda değinileceği
üzere, çocuk suçlulu ğunda 1994-1997 döneminde belirgin bir
artışa tank olunmaktad ır.

Suçlu çocukların sosyo-kriminolojil< profilini belirlemek
üzere 1997 y ılı güvenlik birimlerine getirilen zanli çocuklara
ait veri analizleri şöyle bir tablo sergilemektedir: Ya ş grupları
açısından 11-14'de oran % 19.4 iken, 15-17'de % 54.4 oldu ğu;

öğrenim durumu aç ıs ından öğrenci (% 18.4), terk (%10.5), me-
zun (% 59.4), okur yazar (% 4.1) ve okuma yazma bilmeyen (%
6.2'lik) bir tablo sergiledi ği; ailesi ile birlikte olan çocuk oram
% 77.8, anne ve karde şleriyle kalan % 7.3, baba ve karde şle-
riyle kalan % 2.9, ve % 15'lik"di ğer" içerisinde kardeşleriyle,

arkadaşla, tek başına, sokakta, yetiştirme yurdunda vs. ya şa-

dığı; suç türleri içinde hırsızlık (% 39.4) ve müessir fil (% 26.8)
suçlarının yoğunlulc kazandığı; % 10'nununbağımhuık yapan
madde kullandığı; % 21.8'inin mükerrer suçlu konumunda
bulunduğu; tek başına işlenen suç oranı % 34.5 iken, grup

Council of Europe, Children's rights and ch ıld pohcies in Europe: new
approaches, Strasbourg 1996.
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iSTAT İ ST İK suçluluğunun % 65.4'1 bulduğu; ve % 20.6'smda suça teşvik
OLÇUM edildiği görülmektedir2

1997 y ıh verilerine göre, Güvenlik Birin-derine getirilen
çocuklardan % 3.4'ünün adli merdilere sevk edilmedi ği; Cum-
huriyet Savc ılıkları'nca verilen takipsizlik karar oranının %
44.2; çocuk mahkemelerindeki beraatm % 21.8 ve ertelemenin
% 29.8 olduğu göz önüne alınarak "adli tevbih" uygulamas ının
şimdilik çocuklara özgü olmak üzere kolluk/ Savcılık evresinde
geçerli hale getirilmesi için yasal düzenleme yapilmandır. Ni-
tekim, İngiltere ve Galler'de; kanıtın ithamı destekler nitelikte
kuvvetli olması, zarıhrıın suç işlediğini kabul etmesi ve ihtara
(17 yaşın altında ise ebeveynin) rıza göstermesi halinde polisçe
"ihtar" yapılmaktadır. 1993 yılı ihtar uygulanan zanl ı sayıs ı 200.
000'i bulmuştur. Çocuklar ın yaşlanma ile suçtan ar ındıkları da
göz önüne alındığında (Glueck), suçlu çocuklar elverdi ğince
formül ceza yaptır ımlarmdan uzak tutularak damgalanmas ı ve
bundan kaynaklanan suçlu davram şm kökleşmesi önlenmeye
çalışilmalıdır.

Adalet İstatistikleri 1997 y ılı bilgilerine göre açılan kamu
davalarmdaki sanıkların yaş grupları itibariyle yüzdesel da-
ğılınıı şöyledir:

Tablo 17.

Bu yerlerin yıllar itibariyle seyrine bakıldığında; ceza mah-
kemelerine (çocuk mahkemelerini de içermek üzere) 1994-1997
yılları döneminde aç ılan kamu davalarmdaki çocuk sanıkların
(11-17 yaş grubu) 100. 000 çocuk nüfusundaki oran ına 159'luk
gibi ciddi bir art ışa tanık olunmaktadır:

Devlet istatistik Enstitüsü, Güvenlik Birimlerine Gele ıVGetiriten Çocuk İs-
tatistikleri (1977), Ankara 1998; S. Ulu ğtekin, Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal
inceleme Raporları, Ankara 1994, Yeni istatistik formu için bkz., Emniyet
Genel Müdürlü ğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş , Gö-
rev ve Çalışma Yönetmeli ğ i Ek-3 (2001).
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Yıl	 Oran ISTATISTIK

0ÇUM
1994	 675 
1995	 650
1996	 702
1997	 834

Suç türleri arasında hırs ızlık ve müessir fili suçlar ı her üç

yaş grubu içinde yoğunluk gösterirken, bu suçlardan h ırsızlığın
11-17 yaş grubundaki oran ı (%42.6), 18 + yaş grubundakinin

3.7 katıdır. Müessir fiilde ise bu oran düşük olup; 11-17 ya ş
grubunda %15.5 olan bu oran 18 + yaş grubunda % 19.7 dir.

11-17 yaş grubundaki sanıklar hakkında 1997 yılında açılan

kamu davalarının ceza mahkemesi türüne göre da ğılımı ise

şöyle bir tablo sergilemektedir:

Çocuk mahkemelerindeki (11-14 yaş grubu) iş yükü kuru-

luş yılından (1986) bu yana üç kat artış göstermiştir. Nitekim,
çocuk mahkemelerine 1997 y ılında gelen davalar ın ancak %

38.1'i karara bağlanmıştır. Bu kararlarm % 78.2'si mahkunıi-
yet, % 21.8'i beraat ile sonuçla ıımıştır. Çocuk mahkemelerince
verilen mahkumiyet kararlar ı oran bir önceki y ıla göre % 1.5

oranında artarken, beraat oran % 1.5 oran ında azalmıştır.

Mahkumiyetteki yapt ırım türü dağılımına bakıldığında hür-

riyeti bağlayıcı cezaya çok az ölçüde ba şvurulduğu (erteleme

% 29.8, para cezası % 31.5, hürriyeti bağlayıcı ceza % 4.1, hür-

riyeti bağlayıc ı ceza ve para cezası % 1.1, tedbirler % 33.3) ve
mahkemelerde suçlu çocuklara özgü bir hassasiyet oluştuğu

görülmektedir. Yıllar itibariyle cezaevi/ ıslahevine giren ço-
cuklara ait a şağıda yer alan say ısal yerlerin belgelediği üzere

haklarında kamu davas ı aç ılan sanık çocuklardan hükümlü
olarak cezaevine girenler oran yetişkinlere oranla oldukça
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ISTATISTIK düşüktür. Nitekim,1997 y ılı için bu oran yetişkinlerde % 5 iken,
OLÇUM çocuklarda ancak % 0.7 d ır.

Tablo 18.

11- 17 Yaş

	

Kamu davalar ındaki	 Cezaevine girenYil	
san ık çocuklar (5)	 hükümlü çocuklar(H)

___ Erkek Kadın Toplam Erkek Kad ın Toplam_
1994 61785 5455
	

67240	 558	 9	 567	 0.8
1995 60654 5137	 65791	 694	 13	 707	 1.1
1996 64539 5871	 70410	 591	 13	 604	 0.9
1997 76949 6885	 83834	 573	 17	 590	 0.7

Eylül 2005 tarihi itibariyle Avrupa'n ın seçilmiş ülkeleri
infaz kurumlarmda bulunan çocuk ve genç suçlu sayısının
toplam hükümJüdeki pay ı ile cezai sorumluluk yaşı aşa ğıdaki
tabloda gösterilmiştir.

Tablo 19.	 Ceza sorumluluk ya şı

Yaş
CezaAzalt ı lmış cezai sorumluluğusorumlulukS ınırı %

	

(çocuk hukuku)	 (yetişkin
hukuku)

.Avusturya	 19	 3.2	 14	 19
Belçika	 21	 8.8	 16**/18	 16/18
Finlandiya	 21	 5.0	 15	 15/18
Fransa	 21	 10.8	 13	 18
Hollanda	 21	 9.8	 12	 18/21
İngiltere ve	 21	 17.8	 10/15*	 18/21Galler
İspanya	 21	 4.6	 16	 16
Isveç	 21	 4.7	 15	 15/18
İsviçre	 21	 3.1	 7/15	 15/18
İtalya	 21	 5.7	 14	 18/21
Norveç	 21	 6.0	 15	 18
Portekiz	 21	 7.4	 16	 16/21
Türkiye	 28	 3.2	 12/15	 18
* Çocuk cezai rü şt yaşı

' Yaln ızca trafik suçları için
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Sonuç olarak, toplumun alt kesimlerinde bulunan aile ço- İ STAT İ ST İ K
cuklanrun davranışı karşısında tolerans dü şüklüğü karşısmda OLÇUM
gösterilen tepki ve kolluk görevlilerinin müdahalesi sonucu
"suç işleme tuzağı na" düşen çocuklarla kar şılaşılmaktad ır.
Bu durumda, ceza adaleti sisteminin gerekmedilcçe devreye
girmemesi (non-intervention) en iyi tepki olarak değerlendiril-
melidir.

9. 2. 1. Çocuk Suçluluğunu Önleme Modeli

Çoğu çocukların suçlu bir yaşam sürmenin eşiğinde olan
kalkırımakta olan ülkeler için çocuk suçlulu ğu öncelikli bir
sorundur. Birle şmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk
Mahkemeleri için Standart Minimum Kurallar (Peking Kuralları ),
Birleşmiş Milletler Çocuk Suçluluğun ıı n Önlenmesi üzerine Bir-

leşmiş Milletler Rehber ilkeleri (Riyad Kurallar ı ) ile Suç ve Güç
İstismar ı Mağdurlan üzerine Temel Adalet İl/deri Bildirisinde yer
alan hükümler ve illcelerle (Çocuklara özgü Magna Carte nite-
likli düzenlemeler) çocuk suçluluğunun önlenmesine verdiği
destekle de öncü bir konumdad ır.

Suçluluğun etkin bir biçimde önlenmesi, suç işlemeye
elverişli risk faktörlerini belirlemesi (risk faktörü önleme) ve
bunlara karşı tasarlanmış "önleıjici" metotlar ının uygulan-
masma dayalid ır. Ek olarak, "koruyucu faktörler" belirlenip
güçlendirilmelidir. Bu faktörleri hedeflen ıek üzere seçilen
ve uygulanan programlar gelişimci bir hedef do ğrultusunda
düzenlenmelidir. Risk faktör önlenmesi paradigmas ı üzerine
geliştirilen kapsamlı çocuk suçluluğu önlenmesi konusunda yer
alan modeller arasında Washington Üniversitesi(ABDSeattle)
araştırma ekibince geliştirilen "Bakıp-Gözeten Toplunılar"(BGT)
modeli işlevsel bir varlık göstermektedir. A şağıdaki bu model,
çeşitli durumlara uygulanabilen ve her özel toplumun ihtiyaç-
ları ve kaynaklarına göre seçilecek programlara yer verebilen
oldukça esnektir.

Bir Model Tasar ımı

BGT modeli, toplumun çe şitli seviyelerinde risk/önle-
yici faktörlere odaklanmış önleyici çabalar ı birey, aile, okul
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İ SIAT İST(K ve toplum seviyesinde ili şkilendirmektedir. Bu yakla şım,
OLÇUM suçluluğun önlenmesine odaklanm ış birden çok kurumun

işbirliğini ön görmektedir. Bu modeldeki önlemenin ba şlica

ilkeleri şunlard ır:

1. Önleyici müdahaleler riskin azaltılması ve korumanın
güçlendirilmesine odaklanmalı;

2. Önleyici müdahaleler yüksek riske ve dü şük seviyede
korucu faktörlere maruz kalan bireyleri hedeflemeli;

3. Uygun gelişim evrelerindeki risk ve korucu faktörlere
yönelmeli ve mümkün oldu ğunda müdahaleye erken bir za-
manda başvurulmalı;

4. Belirli bir toplumdaki risk ve koruyucu faktörlerdeki
öncelikleri belirleme için verilere ba şvurulmalı .

Özetle, bu modelin sa ğladığı çerçevede, etkinli ği bilinen
programlar/siyasetler, sistematik olarak risk/koruyucu fak-
törlere odaklanmalidır.

• Suçluluğun Önlenmesi Süreci

1. Adım: Kilit konumundaki liderlerin mobiize edilme-
si;

2.Adım: Toplumdaki risk ve koruma faktörleri ile sorunlu
davranış yaygınlığının değerlendirilmesi;

3. Adım: Önleyici eylem için risk faktörleri ile koruyucu
faktörlere özgü önceliklerin belirlenmesi;

4. Adım: Test edilmiş müdahalelerin etkin uygulanışı;

5.Adım: Hedeflenen risk ve koruyucu faktörler ile problem
davraruşlardaki değişimin izlenmesi;

6. Adım: Performans izleme verilerine dayali olarak mü-
dahalelerin değiştirilmesi veya intibak ı .

Suçluluğun Önlenmesindeki Aktörler

BCT modeli ulusal seviyede bir yard ım olmaksızm mahalli
olarak başlatılabilir. Her idari seviyedeki kapsamlı önlemenin
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önemini vurgulayan Riyad Rehber ilkeleri göz önüne alınarak üç ISTATISTIK
evreli yap ılaşma model olarak önerilmektedir: 	 OÇUM

1. Milli Kurul (1. Ad ım)

Başbakanlığa bağli bu kurul, ülkede suçluluğun önlenmesi
girişimlerini mobilize ve koordine etmekle sorumlu olacak-
tır. Kurul ideal olarak suçlulu ğun önlenmesi alanlarında
sorumluluğu bulunan ceza adaleti, sosyal refah, sa ğlık
hizmetleri, eğitim ve toplum hizmetleri gibi kurumlar ın
koalisyonudur. Bu kurulda gönüllü kurulu ş temsilcileri
de yer alabilir.

2. Mahalli Kurul (24 ile 6. Adımlar)

Mahalli Kuruldaki kilit aktör, milli kurulun rehberlik ve
desteğinde suçluluğun önlenmesi çerçevesini uygulamaya
koymaktan sorumlu olan kişidir. Mahalli Kurul şunlardan
oluşabiir: Cumhuriyet Savc ısı, Milli Eğitim Müdürü/ okul
müdürü, tl sağlık müdürü, aktif ebeveynler, Lion/ Rotary
Kulüp üyeleri, emniyet müdürü/jandarma komutan ve
sosyal hizmetler müdürü.

3. Program Uygulayıcıları (5. Adım)

Mahalli Kurulun direktifleri do ğrultusunda doğrudan
hizmet sağlayıcılar, programlar ı infaz etmekle görevlendi-
rilenlerdir. Hizmet sağlayıcılar arasında ceza adaleti perso-
neli, sosyal hizmet uzmanlar ı, öğretmenler, uyuşturucu ilaç
terapistleri, sportif organizasyonlar, gönüllü vatanda şlar
vs. yer almaktad ır.

• Iş letim Sorunlan

A. Milli Kurul Üyeleri! Kilit Liderler

Kurul üyeleri çocuk suçlulu ğunu önlemenin ülke için
ne derece önemli olduğu hakkmda bilgilendirilmelidir. Kilit
liderler, riske odaklanmış önleme çerçevesi hakk ında bilgi-
lendirilmeli; risk ve koruyucu faktörler uygulama program ını
destekleme ve mali destek verme ihtiyac ım algılamalıdrlar.
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İ STATST İ K	 B. Mahalli Kurul Üyeler Önleyici Ekip
OLÇUM 

Mahalli kurul üyeleri, milli kurul üyeleri gibi "önleyici

içerik" eğitiminden geçirilmelidir. Riske odaklanmış önleyici
çerçeveye özgü genel idealler hakk ında bilgilendirildikten
sonra, kurul üyelerine, grup kurallar ını benimsetmek ile rol ve
sorumluluk üstlenmelerini sağlamak üzere nasıl bir ekip üyesi
olunacağı öğretilmelidir. Arkasından, kurul üyeleri, risk ve
koruyucu faktör değerlendirmesi ile kaynak de ğerlendirmesi
altında yatan genel gerekçeden bilgilendirilmelidir.

C. Program Uygulayıcılar

Doğrudan hizmet sağlayacak program uygulay ıcılar, do-
ğum öncesi, okul öncesi, aile ve toplum programlar ı gibi özel
program alanlarında eğitilmelidirler.

D. Maliyetin Dü şuruImesi ve Yeni Kaynaklar
Bulunması

Bütçe olanaklar ı oldukça smırl ı olduğu için suçluluğu
önleme maliyetinin nasıl düşürülebileceğini tartışmak hiçte
gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle, çabalar yeni kaynakların
nas ıl bulunacağma odaklanmand ır. Ülkede gönüllü girişim-
lerin medyanın katk ısıyla sağladığı fonlar bu alanda da umut
verici gözükmektedir.

E. Fon Sağlama

Resmi kuruluşlar yarunda gayri resmi kuruluşlar da bu
koalisyonda yer alacaktır. Yalnız, 5 veya 10 yıl süreli kaynak
gereksinimi sadece genel bütçeden sa ğlanacaktır. Mahalli tica-
ret odalan/işletmeler bazen toplumsal imajlannı güçlendirmek
yanında toplumdaki suçlar ı azaltmak (büyük ma ğazalardan
yapılan hırsızlıklar) için suç önleme projelerir ıi destekleyebi-
lirler. Yine Lions, Rotary, Tüsiad gibi çe şitli dernek ve kulüpler
gelecekte katk ıda bulunabilecek kurumlar olarak yer almak-
tad ır. Önemli olan katkı sağlama potansiyeli olan kurum ve
kuruluşları bilgilendirmek suretiyle ilgilerini çekebilmektir.
Hükim Eşleri Dayan ışma Derneğinin bu alandaki girişimleri, dü-
zenledikleri balo, kermes gibi sosyal faaliyetlerle sağladıkları
fonlar önemli bir toplama ulaşmıştır.
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MahaHi radyo, TV istasyonlarını içeren medya da önemli İ STAT İ ST İ K

bir enstrüman olabilir: Kaybolan çocuklarm bulunmas ı, yard'- OLÇUM
ma muhtaç çocuklara koruyucu aile bulunmas ı, zor durumda
olan ailelere maddi destek sa ğlanmas ı kolayca gerçekleştiril-
mektedir. Her gün bu türden örneklere önemli ölçüde tank
ohmmaktadır.

• Sorumluluk ve Değerlendirme

Değerlendirme iki amaca hizmet etmektedir: Birincisi,
uygulamaları rafine etmek ve geli ştirmek için gerekli bilgiyi

sağlar. İkinci, hesap vermeyi sa ğlama dışmda amaçlarm yerine
getirilip getirilmediğini ortaya koyar. Her halde, de ğerlendir-
me usulleri bu modelin ilk evresinde peşinen planlanmali ve

bunun yap ılması için gerekli ödenek ayrılmandır. Bu iki amaçh
değerlendirmeyi karşılayacak iki değerlendirme türü vardır:
"Sonuç değerlendirmesi" ile "süreç değerlendirmesi". Mahalli
kurul seviyesinde yürütülen sonuç de ğerlendirmesi, suçlu
ve problemli davram şlarm yeniden değerlendirilmesini de
içeren risk/koruyucu faktör irdelemesinin periyodik olarak
yenilenmesidir. Program infazcıları seviyesinde yürütülen
süreç değerlendirmesi ise, uygulanmakta olan programlar ın
dikkatlice izlenmesi şeklindedir.

Mahalli kurul raporlarla harcamalar ı n hesabmı vermelidir.

Bu raporlarda özenle haz ırlanmış bilgilere yer verilerek, dar
boğazlar, gereksinmeler dile getirmeli; katk ıda bulunacakların
ilgisine sunulmandır. Nitekim, Riyad Kuralları 'mn 61'incisi,

bilgi değişimin ulusal, bölgesel ve uluslararas ı seviyedeki
önemini vurgulamaktadır.

Suçluluğun önlenmesi iyi iletişim stratejileri olmaks ızın
da gerçekleştirilemez. Kaba taslak olarak, dört tür iletişim

stratejisi vard ır: kitle iletişim (TV radyo, basın), suç önleme ku-

ruluşlarmca haz ırlananlar (örneğin haber bültenleri, posterler,
broşürler, ilanlar, videolar vb.), toplantılar (örneğin seminerler

ve eğlenceyi de içeren toplantılar) ve Internet.

İletişimin amacına dayah olarak ileti şim stratejisi de dik-
katlice seçilmelidir. Esas itibariyle ileti5imin 	 tür amac ı
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İ STAT İ ST İK bulunmaktad ır: Kaynak sağlanması, hedef kitlenin katıl ımı ,
OÇUM suçlulu ğun önlenmesinde rol alan insanlar ı bilgilendirme ve

toplumsal düşünce değişimidir.

9.3. Yetişkin Suçluluğu

1993 y ılında cezaevine giren hükümlülerin demografik
özelliklerini sergilemek üzere meslek gruplar ı ile öğrenim
durumlarını belirleyen iki tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 20.

	

Erkek,	 şMeslek Grupları 	 Erkek	
ıo

Sayıs ı ______ Sayısı
İlmi ve teknik eleman1r,

900	 1.7	 22	 0.04
serbest meslek sahipleri
Müteşebbisler, direktörler 976	 1.8	 4	 0
ve üst kademe yöneticileri
İdari personel ve benzeri

518	 0.9	 13	 0.02
çalişanları
Ticaret ve satış personeli	 388	 17.3	 78	 0.1
Hizmet işlerinde çalişanlar 2832	 5.2	 21	 0.04
Tanm/hayvancı lıkla

	

13304 24.5	 13	 0.02
uğraşanlar
Tar ım dışı faaliyetlerde
çalışanlar ve ulaştırma	 16671	 30.6.	 30	 0.05
makineleri kullananlar
Ev kad ınları, emekliler,
hat sahipleri, öğrenciler,	 8582	 15.8	 1048	 1.9
çalışamaz halde olanlar ve
bir mesleği olmayanlar
Toplam	 53171 97.7	 1229	 2.3
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iSTAT İST İ K
ÖLÇÜM

Tablo 21.

Öğrenim Durumları 	 Erkek % Kadın
Sayısı 	 Sayısı -

Okuma yazma bilmeyen	 1587 2.9 260 0.5

Okur yazar olup da bir okul 	 3191 5.9	 125	 0.2
bitirmeyen
ilkokul	 40693 74.8 665	 1.2

Ortaokul ve dengi meslek	 3793 6,9	 76	 0.1
okulu
Lise ve dengi meslek okulu	 3068 5.6	 72	 0.
Fakülte ve yüksekokul 	 839	 1.5	 31	 0.05

Toplam	 53171 97.7 1229 2.3

Her iki tablonun sergilediği üzere cezaevine giren hüküm-
lülerin çok büyük bir yüzdesinin sosyo-ekonomik bak ımdan
toplumun alt katmanlarmdan geldiği görülmektedir. Diğer bir
anlatmıla, suç işlenmesi kadar suç işlemeye, özellikle mala karşı
suçları işlemeye devam edilmesi de (mükerrerlik yüzdesi en
fazla olan suç türü) dü şük yaşam koşullarına ilişkin bulunmak-
tadır. Hükümlülerin yaş grubu dağilınıına bakıldığında bu oran
19-21 yaş grubunda % 6.66, 22-29 yaş grubunda % 28.50 iken,
en yüksek değerini % 33.24 ile 30-39 ya ş grubunda bulmakta
ve 40-49 yaş grubunda (%19.21) dü şme gösterirken; 65+ ya ş
grubuiıda %l'e inmektedir. Bu hükümlülerin % 2.13'ü ise ka-
dmchrY Bu veriler bugün içinde güncelliğini korumaktad ır.

9. 3. 1. Evlilik ve Suçluluk

Araştırmalar ortaya koymu ştur ki, aile içindeki saygml ığın
yitirilmesi riski cezaevine girme riskinden daha fazla önleyici
etkiye sahiptir. Bu nedenle, suçların önlenmesinde aile içi ili ş-
kiler ceza yaptırımlarına nazaran daha fazla rol oynamaktad ır.
Bu bulgular doğrultusunda, risk grubundaki aileleri korumak

Ayr ıca bkz., T. G. Içli ve A. Öğün. Türkiye'de Cezaevlerindek ı Rehabilitasyon
Faaliyetleriyle ilgili Sosyolojik Bir Analiz, Adalet Bakanl ığı, Ankara 1999 s.

104.
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İ STAT İ ST İ K ve desteklemek, özelde cezaevi mükerrerliğini (cezaevinden
OLÇIJM salıverilen hükümlünün yeniden cezaevine girmesi) ve ge-

nelde suçluluğu önleyici rol ve etkinliği açısından suçlulukla
mücadele stratejisinde önemli bir siyaset tedbiri olarak değer-
lendirilmelidir. Hiç kuşkusuz, fonksiyonunu yitirmi ş ailelere
yap ılacak yardım bu tür aileleri suçtan uzak tutmanın ötesinde
normatif bir gerekhlilctir. Gerçekte de, uzun zaman dilimini
kapsayan araştırmalarda, evlilik ile suçluhik arasında nedensel
bir bağ ortaya konamamıştır. Yıllar itibariyle cezaevine giren
hükümlü erkeklerin medeni haline gbre oransal da ğılırnında;
evli erkeklerin Türkiye genelindeki orandan yüksek olmas ı
da amian bağın olmadığını vurgulamaktad ır. Ancak şu da
bir gerçektir ki, ailenin olumlu yan hiç bir şekilde göz ard ı
edilemez. Nitekim cezaevine giren bo şannıış erkek oranının
Türkiye genelinin 4-5 kah olmas ı da bu gerçeği açıkça gözler
önüne sermektedir. Bu bağlamda, erkek hükümlülerin medeni
haline göre dağıkmına ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda yer
verilmiş tir.

Tablo 22.

Cezaevine Giren Hükün ılülerin Medeni Hali
(1988-1993)

	

Evli %	 Bekar	 Evi ölmuv j Boyanmış 	 Toplam
1988	 29989 671	 13747	 30.8	 216	 0.5	 713	 1.6	 44665
1989	 26841 670	 12230	 30.5	 240	 0.6	 722	 1.8	 40033
1990	 29803 63.1	 13033	 29.8	 159	 0.4	 792	 1.8	 43792
1991	 38796 716	 12738	 24.3	 262	 Oi	 841	 1.6	 52687
1992	 38242 71.9	 13542	 25.4	 276	 0.5	 1111	 2.0	 53171
3993	 37359 71.1	 13725	 26.1	 235	 04	 1155	 2.2	 57474

	

609	 37.4	 1.3	 04

(*) Türkiye nüfusunun medeni durumuna göre da ğı l ım ı TC Ba şbakanl ı k,

DIE, 1989, Türkiye Nüfus Araş hnıı as ı, s. 26.

İşte evlilik ve ebeveyr ıliğin suçluluk üzerine etkisinin ele
alındığı araştırma sonuçlarına göre de, bu ili şkinin varlığı açık-
lığa kavuşamamış tır. Hiç kuşkusuz, evlilik sosyal bir kurum
olarak normalli ğin ifadesi olup; kişilerdeki sosyal dengeyi
artırabilmekte; ve erkekler için de genel olarak ya şamlarını
belli bir çizgiye getirdikten sonra ba şvurulan bir birliktelik
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şekli olmaktad ır. İşte bu nedenle, 1989 y ılında yap ılan ve aile ISTATISTIK

içi ilişkilerin niteliğine eğilen uzun süreye yayılan bir araştırma OÇUM
dikkat çekicidir. Bu ara ştırma sonucunda; bir kadmla ya şamak-
ta olan suçlu ve suçlu olmayan erkeklerin oranı arasında fazlaca
bir fark olmadığı; yalnız, 32 yaşında boşanmış veya (en azmdan
bir kere) ayrıhrıış erkek suçlu say ısının suçlu olmayanlar ın iki

katı olduğu saptanmıştır. Keza anılan araştırmaya göre, eşleri

(meşru veya gayri meşru) ile geçinememe olas ıhğı suçlularda,
suçlu olmayanlara göre daha fazla olup; eşlerine fena muamele
yapanlar oran da oldukça yüksektir. Bu bulgular ında işaret

ettiği üzere, evlilik kurumu kendiliğinden suçlu yaşam biçi-

mini deği.ştirici nitelikte değildir. Yalnız, evliliği sürdürebilme
yeteneğinin suçtan uzak kalmay ı da sonuçlandırabileceği göz
ardı edilmemelidir.

Bu doğrultuda, evliliğin kişinin suçluluk e ğılımimnasıl
etkilediği konusuna açıldık getirmek üzere yap ılan araştırma
bulgularma göre, bir eşe bağliliğın yetişkinlerin antisosyal
davranışlarmda önemli sayılabilecek bir azalmaya sebebiyet
verdiği ve bu şekilde de yetişkinlerin aile kurunıqnu da içer-
mek üzere; sosyal kurumlar ı benimsemesiriin suçlu davranış
üzerinde önleyici etkiye sahip olduğu saptanmış tır.

Hiç ku şkusuz, diğer birkaç araş t ı rmanın belgelediği
üzere, suçlu ki şi için güçlü aile bağları/ilişkileri kendilerinin
mükerrer suçlu konumuna dü şmelerini önlemek aç ısından
oldukça yararlıdır. Bu bulgu Batı ülkeleri infaz uygulamasında
hükümlüler için aile ziyareti, aile dan ışnıanlığ t ve hükümlülerin
gözetim altında erken salıverilmesi gibi programların tantıl-
masmda etkili olmuştur. Bu doğrultuda Türk infaz sistemine
1965 yılında Cezalarm İnfazı Hakkındaki 647 sayılı kanunla
getirilen izin (mazeret ve özel izin) pratikte hükümlü kadar
hükümlü ailesi için de çok anlaml ı olmuştur (bkz., 5275 sayılı
CGTIK Md. 92-96).

Evlilik ve suçluluk konusunda yapılan tüm araştırmalardan
elde edilen sonuçları şu altı noktada özetlemek mümkündür:

Evlilik ve ebeveynliğin suçluluk olas ı lığını azalttığının
açıkça belirlenemediği;
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İ STAT İ ST İ K	 • Suçlu ve suçlu olmayan gruplar aras ında evlilik statüsü
OLÇUM açısından ciddi bir farkl ılık olmadığı ,

• Suçluların eşleriyle geçinemedi ği; ayrılik veya boşanma
olasıhidarının yüksek olduğu;

• Cebir ve şiddetin eşleriyle ilişkilerine egemen olabildi-
ği;

• Aile içi ilişkilerin karşilıklılık esasına dayali olduğu; iyi
evlilik ilişkisinin eski hükümlünün suçtan uzak kalmasına
yard ımc ı olabildiği; ve

• Yetişkin kişinin alkol kullanmas ı, kumar oynamas ı veya
tekrar suçlu yaşama dönüşünün ailede bunal ıma ve sonuçta
da aile bireylerince kendisine gösterilen deste ğin azalmasına,
zaman zaman da cinayet işlemesine sebebiyet verebildiğidir.

Özetle, yetişkin kişilerin kurdukları aile yaşamının kişileri,
suçluluktan ne derece al ıkoyduğu/ kişinin suçluluk kariyerini
değiştirip değiştirmediği ve kriminojenik etkilere kar şı tampon
işlevi görüp görmediği konusunda, araştırmalarla belirlenecek
bilgi açığma karşın; aile yaşamı ile suçluluk arasında varliğma
işaret edilen ilişki, risk grubundaki aileleri korumak ve destek-
lemek için geliştirilecek hizmetleri hakli ve gerekli ç ıkaracak
ııiteliktedir. Kuşkusuz, bu hizmet gereği özellikle cezaevle-
rinden çıkan bazı hüktimlüler için "olmazsa olmaz" niteliğine
bürünmüş bulunmaktadır.10°

1( Kanada'da Suçlu Ailesinin Gereksinmelerine Yönelik Stratejik Yakla şım
ve Siyaset Belgesi için bkz., (CFCN Web sitesi www3.sympatjco.ca/
c(cn).
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10. CEZA ADALET İ S İSTEM İ

(İş Akış fPerformans Ölçümü)

Kolluk (polis ve jandarma), Cutnhuriyet Savc ılığı, ceza
mahkemeleri, Yarg ıtay ve ceza infaz kurumlar ından oluşan
ceza adaleti sisteminin sadeleştirilmesi ve etkinleştirilmesine
yönelik yapısal analiz gereği güncelliğini koruya gelmiştir. Bu
tür analize niçin ihtiyaç duyuldu ğunun yanıtı ise çok boyutlu
olup; iş yükü artışı, yargılamanm uzamas ı (adli kilitlenme)
savlar ı, kararlardan tatminsizlik gibi nedenlerle adalet meka-
nizmasmın devamlı olarak eleş tirilmesi, adli reform istem ve
taleplerinin kişi, kuruluş ve siyasi kurumlarca dile getirilmesi,
hak arayışı ve hukuk arasında yabanc ılaşma sürecinin sebebi-
yet verdiği kriz ile adliyeye olan güvenin sarsılması görünümü
yapısal analiz gere ğini ortaya koymaktad ır.

Her sistem, her obje/kürum/örgüt gibi yap ıt denilen biz
iç düzene sahiptir. Yap ıt, objeyi oluşturan urısurlar ile onların
birlikte bulunuşunu kapsamaktad ır. Yapıt, ne var ki, gerçeğin
tümden şablon üretilmesi anlamında olmay ıp, objeye denge
ve devamlılık sağlayıcı seçilmiş unsurlar bütünüdür. Yap ısal
analiz, böylece, objenin olu şum şeklini, diğer bir anlatımda,
unsurlar ile onlar aras ındaki bağlantılar ın belirlenmesi anla-
mına gelmektedir.111

ı sı M. T. Yücel, Krinı ino!oji (Suç ve Ceza), Ankara 198655.317-320; Savc ı l ıklar
ile kolluk arasında bilgi akışı/paylaşım ı hakk ındaki eksikliklerin gide-
rilınesi hakk ındaki Adalet Bakanlığı Ceza lşleri Genel Müdürlü ğü'nün
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CEZA ADALET İ 	 Öte yandan, sistemin tüm suçlular ın yakalanıp yargılan-
S İ STEM İ mas ı ilkesi üzerine kurulduğu da gerçeği yans ı tmamaktad ır2°2

Tüm suçlularm saptanp sistemin çalış tırılması halinde kolluk
ve adliyenin iş yükü altında çökeceği veya kolluk ve yarg ılama
hizmetleri için gerekli harcamalarm elde edilecek yarardan çok
fazla olacağı unutulmamalıdır.

İş te kamu güvenliği ve insan haklar ı aç ıs ından önemi
gittikçe artmakta olan ceza adaleti sistemindeki yap ıyı ortaya
koymak üzere mevcut sistemin ö ğelerine ait istatistik a ğırlıklı
analize aşağıda yer verilmektedir.

10. 1. Cumhuriyet Savc ılığı103

Ceza mahkemelerindeki optimum çal ış ma hızı, kamu
davas ındaki isabet yüzdesi ile ilişkili oldu ğundan, haz ırl ık
soruşturmas ı sonunda, kamu davas ının açılmas ı için yeterli
delil bulunmamas ı veya keyfiyetin takibe değer görülmemesi
halinde takipsizlik kararı verilmesi (CMUK m. 164 /CMK m.
172) normuna işlerlik kazandırılması oldukça önemlidir. 304 Bu

1.01.2006 tarih ve 5/010.06.02/1 say ı l ı Genelgesi.
302 Ceza Adaletinde Kriz. Mevcut suç ve ceza siyasetlerinin suçu bast ırma-

da veya suç oranın azaltmadaki belirgin ba şarı s ı zlığına ek olarak ceza
adaletı sisteminin tutars ızlıklarına ve yetersizliklerine işaret eden şu ger-
çeklerde göz önüne al ınmal ı d ı r:

• Ceza adaletinin el atmas ı gereken suçlardan ço ğunun rapor edilme-
mesi nedeniyle sistem d ışı kaldığı;

• Açığa ç ıkarılan suç oranının dü şük olmas ı ile sistemde davalar ın
erimesi sonucu suç işleyenlerden çok az ının yargıland ığı; ve çok daha
azının da mahkum oldu ğu bu konudaki tahminlerin % 5 ile % 10 aras ın-
da değiş tiği; ve

• Anglo-sakson ülkelerinde yayg ın bir uygulama olan savc ı l ı kta an-
laşma (plea bargaining) sonucu çoğu san ığın iş lediği suç yerine ba ş ka bir
suçtan cezalandu-ı ldığı ve suçlarını ikrar etmelerine karşı l ık hafif bir ceza
önerildiği; ABD örneğinde ceza davaların ın % 95'inin savc ılık evresinde
anlaşma ile sonuçland ınidığıd ır.

103 M. E. Artıı k, "Ban ve Türk Hukuklar ında Savc ı lığın Dünü ve Bugünü
Üzerine Bir lncleme" İstanbul, Barosu Dergisi, (Mart Say ı 1, 2002) ss. 3-
21.

104 TÜSİAD, Yargılama Düzeninde Kalite, Istanbul 1998 s. 80: " ... Savc ılar
otomatik dava açma makinesi olmaktan ç ıkarılmalıd ır. "; A. 0. Kaynak,
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doğrultudaki en güzel örne ği % 99.9'luk mahkumiyet oranı ile CEZA AflAlEri
Japonya vermektedir. Japonya'da egemen olan makul kuşku S İ STEM İ
ötesi (beyond a reasonable doubt) yaklaşımı en ufak kuşku halin-
de kamu davası açılmamas ı doğrultusundad ır. Bu yaklaşım
oldukça rasyonel, ekonomik ve insanc ıldır. Bilinmelidir ki,
beraat kararına karşın sanık kişiye vurulan itham damgas ı
kolaylıkla silinemez. Kamuoyu nezdinde ki şinin ainındaki
kara leke berat etmesiyle nadiren siinmektedir. Ki şinin beraat
etmesine karşın genelde halk, özelde tanıd ıklar ı/komşuları
ithamı hatırlayarak onun suçlulu ğundan kuşku duyabilmekte-
dirler. Asil önemli olan da, masum bir sanığın gereksiz itham
edilmesi sonucu başlayan yargılama süreci boyunca maruz
kalabileceği psikolojik travmad ır. Bu sak ıncayı gidermek öte-
sinde sistemdeki iş yükünü azaltmak üzere bu evrede "itham ın
erte!ennws ı"ne baz ı ülkeler, örneğin Türkiye (CMK m. 171-2)
Japonya'da (CMK m. 248) yer verilmiştir. Japon düzenlemesine
göre, suçlunun karakter, ya ş ve durumu, suçun a ğırliğı, suçun
işleniş şekli ve suç sonras ı koşullar göz önüne al ındığında,
Savcılıkça itham gereksiz görüldü ğünde davanın açılmaması
enıredilmktedir. İthamın ertelemesindeki en önemli etmenler
ise, tazmin ve mağdurun duygularının tatmin edilmesidir. Bu
koşul Türk düzenlemesi için de geçerlili ğini korumakta ise de,
erteleme şikayete bağlı ve üst smırı bir yıl ve daha az süreli ceza
gerektiren suçlara inbisar etmektedir. Japonya'da bu kurumun
uygulama kapsamı hakkında fikir vermek üzere baz ı suç türleri
itibariyle oranlar ına (1995) aşağıda verilmiştir:

"Haz ırlık Soruşturmasında Cumhuriyet Savcıs ının Takdir Yetkisi" An-

kara Barosu Dergisi, 1998/2, ss. 56-62.
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CEZA ADALET İ
S İ STEMi

Tablo 23.

itham	 Ithamırı ertelenmesi
Suç türü	 (%)	 (%)
Toplam	 61.7	 37.0
Adam Öld.	 43.8	 4.3
Gasp	 80.6	 6.5
Müessir fili 	 72.8	 24.1
İrtilcap	 59.5	 33.8
Hırs ızlık	 54.9	 41.3
Dolandırıcıl ık	 62.2	 29.6
Zimmet	 13.9	 85.0
Irza geçme	 67.3	 13.7
Irza Tasaddi	 47.5	 14.3
Rüşvet	 67.0	 22.9
Cebir ve şiddet	 71.3	 24.9
Ateşli silah	 62.5	 32.3
Stimulan ilaçlar	 87.5	 6.6
Trafik suçlar ı 	 93.7	 5.9

İtham ın ertelenmesi oranı - İtham ı ertelenen san sayıs ı < 100.	 ık
Itham edilen + itham ı ertelenen

sanık sayısı

Bu tabloda görüldüğü üzere, adam öldürme, gasp ve ırza
geçme gibi ciddi suçlar dışındaki suçlarda ihamın ertelenmesi
oran oldukça yüksek bulunmaktad ır.

Ceza yargılama hukukumuzda 1 Haziran 2005 öncesi;
"iddianamenin reddi veya kabulü" diye bir kurum olmadığından;
özellikle asliye ceza/ a ğır cezalı işlerde aç ılacak kamu dava-
s ının, ciddi soruşturma ve kovuşturmalar sonucu elde edilen
"yeterli delil/e" desteklenmesine özen gösterilmesi yarg ılamanın
sayg ınliğı açısmdan önemli; kamu davas ı açılması evresinde,
Cumhuriyet Savc ılarmca sorgu yargw ı kapasitesinde verilecek
kararların, dava ekonomisi, kişi haklar ı ve kamu güvenliği
açısından etkisi ise küçümsenemeyecek ölçüde olmas ına karşın.
1986-1994 yıllar ına ait ithan ı ve beraat yüzde/etme ait aşağıdaki
veriler bu yaklaşımı yans ıtmamaktadır.

148



Effl

TÜRK CEZA S İ YASEt İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

Tablo 24. CEZA ADALET!
S İ STEM İ

itham yüzdesi -	
İddianame	 > 100

Iddianame+Talcipsizlik + Ön ödeme

Beraat oranının yüksek olmas ı ve ön ödemenin kapsam
itibariyle genişletilmesine ( ... cezarun yukar ı haddiııfr üç aya
çıkarılmasma, 3506 sayd ı kanun, TC Resmi Gazete 14.12.1988)
karşın 1989 yılında itham yüzdesinde yakla şık % 2'lik bir artış
görülmesi karşısında kamu davas ı açma pratiğinde köklü bir
değişim gereği vurgulanmaktad ır. Bu do ğrultuda, sanık ve
toplum aç ısmdan kamu davas ı aç ılmasmdan daha yararh ise
itham ı n ertelenmesi ile iddianamede, kamu davasm ın aç ılmas ı-
nı hakl ı gösterecek yeterli delil gösterilmemi ş olması halinde
ise, mahkemece iddianan ıenin reddine karar verilmesinin Ceza
Usulüne kazandırılmas ı ve en son evrede de Hollanda, Fransa,
Belçika, Almanya, ve İngiltere'de oldu ğu gibi kamu davas ı
aç ılmas ında "takdirilik ilkesi'nin yasalla ştırılması gereklidir.
Nitekim YCMK ile bu ilke doğrultusunda önemli gelişmeler
sağlannııştır. 1-uç kuşkusuz, Cumhuriyet Savc ıları için dava
ekonomisine yönelik seminer çal ışmaları da kurumsalla ştı-
rılmandır. İşte bu düşünceler doğrultusunda CMUK Ön Ta-

sarı s ı nda (1999) ithamın ertelenmesi ile iddianamenin iadesi
ve reddine yer verilmiş, yalnız iddianamenin iadesi CMK ile
yasallaştırılmış; ithanun ertelenmesi 5395 say ılı Çocuk Koruma
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CEZA ADAIET İ Kanunu (madde 19) ile çocuklara inhisar ettirilmi ş iken 5560
SISTEMI sayılı kanunla da erteleme yeti şkinler için de ön görülmü ş tür.

Çocuklara özgü yeni bir kurum da "hükmün aç ıklanmas ın ı n
ertelenmesi"dir (madde 23): (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolay ı
yap ı lan yargı lama sonunda belirlenen ceza, en çok üç y ıla kndar(üç y ı l
dahil) hapis veya adli para cezas ı ise, mahkemece hükmün aç ıklan mü-

s ın ın geri b ı rakılmasına geri verilebilir. ... düzenlemesi de kapsarm
daraltılarak yetişkinler için de geçerlik kazanmıştır (5560 sayılı
kanun md. 40/RG 19 Aralik 2006). Hükmün açıklanmasmın
ertelenmesi halinde her sanığın denetimli serbesti rejimine tabi
tutulması ise oldukça isabetsiz olmu ştur. Uzlaşma, erteleme,
denetimli serbesti ve hükmün aç ıklanmasmın ertelenmesi için
(tı.kaç) koşulların ayniliği karşısında bunlara özgü uygulama
pratiğinin yerleşmesi uzun zaman alacaktır.

Hazırlık soruşhırmalarında insan haklar ı ihlallerine yol
açılmaması bakımından özellikle, Cumhuriyet savcilar ı tara-
fmdan;

1. Güvenlik güçleri hakkında kötü muamele ihbarlar ına
ilişkin olaylarda, suç mağdurlarının ifadelerinin alınması, kötü
muamele iddia ve emarelerine gerekli dikkat ve özenin göste-
rilmesi, kolluk ile ilgili şikayet veya soruşturmaların yeterince
aydınlatılmadan sonuçland ırılmamas ı,

2. Hazırlık soruşturulmalarmda gerekli ara ştırmanın tez
elden yap ıln-tas ı,olayla ilgili müşteki, mağdur ve tanık ifa-
delerinin saptanmas ında gecikmelere yer verilmemesi, bilgi
sahibi olmayan kişilerin imzaladığı tııtanaklann yasal işlemlere
dayanak yap ılmaması,

3.Gözaltı kay ıtlarının incelenmesi, gözaltındaki şahısların
yetersiz olan muayene ve doktor raporlan ile yetinilmemesi,
güvenlik güçlerince kendilerine sunulan belgelerdeki çelişkiler,
tutarsızlık ve boşluklar konusunda yeterli araştırma yapılması,
olayla ilgili kollukça düzenlenen tııtanaklardaki eksiklerin
giderilmesi ve olay yeri foto ğraflarının çektirilmesi,

4. Otopsi tutanaklarınm gerekli ayrmtıyı içermesi, otopsi
fotoğraflarının çektinilmesinde fazla duyarl ı davranılması,
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5. Gerekli deliller toplanmadan takipsizlik ve yetkisizlik CEZA ADALET İ
kararları verilmemesi, dilekçe sahiplerine ve suçtan zarar gö- SISTEMI
renlere soruşturma sonuçlar ının bildirilmesi gerekmektedir.

Hazırlik soruşturmalarmın kanunun öngördü ğü şekilde
yapılması, sanık, tanık, müşteki ve mağdur ifadelerinin alm-
ması, soruşturma konusu olayla ilgili tüm delillerin toplanmas ı
ve gerektiğinde olay yerinde keşif yap ılması, olay yeri fotoğ-
raflarmm çektirilinesi, hakim karar ını gerektiren soru şturma
işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi, ma ğdurlarm
geçici ve kat'i raporlar ının aldırılmas ı, Yakalama, Gözaltma Alma

ve Ifade Alma Yönetmeliği'nin eksiksiz uygulanmas ı, ölü mua-
yenesi ve otopsi işlemlerinde CMK'un 86, 87, 88 ve 89 üncü
maddeleri hükümlerine uyulmas ı, yürütülen soru şturmalarm
sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması öngörülmelidir2°5
Öte yandan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin (2000) 19
sayılı "Ceza Adalet Sisteminde Savc ı l ığı n Rolü" üzerine Tavsiye
Kararı uyarmca aşağıdaki ilkelerin göz önünde bulundurul-
ması önerilmektedir:

• Ceza siyasetinin önceliklerinin etkin bir şekilde uygu-
lanması fikrini de göz önünde bulundurarak kollu ğa uygun
talimatlar verilmesi,

• Farkli kolluk birimlerinin var olduğu durumlarda, da-
vaları tek tek, bu davalar ı en iyi şekilde ele alacaklar ını düşün-
düğü birimlere da ğıtılması,

• Eğer savc ı tüm davalarla aynı anda ilgilenecek durumda
olmadığında, kendisinin önemli ve hassas işler üzerinde yoğun-

laşması na olanak tanınması söz konusu olmalıdır.
• Hangi işlerin en önemli olduğuna karar vermede kulla-

nılacak ölçü tler belirlenmelidir. Bu ba ğlamda yer alacak ölçüt-
lerden bazıları şöyledir:

Suçun ciddiyeti,

Davanın hassasiyeti,

105 Bkz., Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlü ğü'nün 1.01.2006 gün
ve 5/010.06/2 say ılı "Yakalama, göz altına alma ve ifade alma mevzuatı nzn
uygulanması ve insan haklan ihlallerinin önlenmesi" Genelgesi.

İşıl]



Mustafa Tören Yücel

	CEZA ADAlETi	 Soruşturmanın karmaşıklığı ,
	SISTEMI	 Soruşturmanın bedeli,

cevapland ırılmas ı girift hukuki sorular,
İnsan hakları na ciddi müdahaleler.

10.1.1. DGM Cumhuriyet Savc ılıklan

DGM Savc ıhldarmda, 1994 yili itibariyle mevcut 24370 işten
% 48.4'ünün sonuçland ırıldığı; iş yükünün son be ş yıl içinde
5.2 kat artış gösterdiği ve ortalama tahkikat süresinin 135 gün
aratarak 276 günü bulduğu saptanmıştır. Bu savcıhkiardan
çıkan işlerin değişimini sergilemek üzere 1988-1 997 dönemini
kapsayan istatistik bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmi ştir.

Tablo 25. DGM Cumhuriyet Savcıhklarmda Çıkan İşlerin
Yıllara Dağılımı

DGM Savc ıliklarınca açılan kamu davalarmı, ç ıkan işlere
oranladığımızda; % 57.5 olarak bulunan Türkiye ortalamas ı -
nın Diyarbakır'da 67.9, Erzincan'da ise % 37.6 olmak üzere
değişik bir trend izlediğine tanık olunmuş; 1994 yılmda %
77'ye vuran olan itham yüzdesinde azalma eğilimi görülmüş;
beraat oranları hususunda ise Türkiye ortalamasmdan oldukça
yüksek bir yüzde sergilendi ğine tanık olunmuş tur. Bu durumu
vurgulamak üzere her iki veri serisine ait tablo görünümü
(1988-1997) şöyledir.
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CUAADAIEri

SISTEMI

10. 1. 2. Cumhuriyet Savc ılıkları
Cumhuriyet savcıliklarmda 1997 yılında mevcut 2.293.547

işten % 67.3'ü sorıuçlancl ırılırken; % 0.8 (Yalova) ile % 62.4
(Kartal) arasında değişen oranda faili meçhul dosyaya tanık
olunmuştur. Bu oranın Türkiye ortalamas ı %27.6'd ır21 Bu
oranın Fransa'daki görüntüsü % 42'yi bulmaktad ır (1990).

"Açılan kamu davaları"rıın savc ılıklarda çıkan işlerdeki payı
aç ısından Savc ılikiar arasında DGM örneğinde oldu ğu gibi
önemli değişimlere tanık olunmaktad ır. 1997 yılında % 24.8 ile
% 61.3 arasındaki bu oranın Türkiye ortalaması % 43.1 iken,
itham yüzdesi 49.5'i bulmakta; ve 1986 y ıl ına göre %2'lik bir
artış kaydettiğine tanık oliınınaktadır. Bu bağlamda usul eko-
noniisi aç ısından önemli bir kurum olan ön ödemenin sistem
girdisinde iş yükünü azaltmadaki i şlevi küçümsenmeyecek bir
ölçüye ulaşmaktadır. Nitekim, yalnızca ön ödeme nedeniyle
kamu davası açilmayanlarm pastadaki pay ı 1997 y ılında i%
26.5'i bulmuştur. Bu durumu mahkeme evresini de içermek
üzere belgelemek için yap ılan istatistik inceleme; E. TCK 119.
maddesi uyarmca ön ödeme sonucu "kamu davas ı aç ılma yan" ve
"kan ı tı davas ı ortadan kald ınlan" işlere ait 1986-1996 y ıllan verilen
ve . değişim trendi şöyle bir tablo çizmektedir:1°1

106 M. T. Yücel, Kriminoloji (Suç ve Ceza), Ankara 1986 ss. 317-320.
107 Almanya'daki oranlar için bkz., F.-C Schroeder, "1999'da yap ılan Türk
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CEZA ADALEJ İ

SISTEMI

Tablo 27.

Kamu davası Kamu davas ı
Yıllar

açılmayan	
ortadan	 Toplam Degışım

kaldır ılan
1986	 161387	 61890	 223277	 100
1987	 190238	 58317	 248555	 111
1988	 235291	 63135	 298426	 134
1989	 192009	 83982	 275991	 124
1990	 212530	 85135	 297665	 133
1991	 219275	 91526	 310801	 142
1992	 230758	 123662	 354420	 159
1993	 235127	 142878	 378005	 169
1994	 260078	 154349	 414427	 186
1995	 225025	 196787	 421812	 189
1996	 228669	 193290	 421959	 189
1997	 242234	 133116	 375350	 168

D: 1986=100

10. 2. Ceza Mahkemeleri

Ceza malıkemelerine yılı içinde "yeni gelen toplam iş" yü-
künün mahkeme fürlerine göre yüzde da ğılımı yıllar itibariyle
şöyledir:

Tablo 28.

Mahkeme	 1986	 1996	 2000
DGM	 0.09	 0.70	 0.52

Ağır Ceza	 3.23	 4.55	 4.99
Asliye Ceza	 23.43	 46.2	 51.26
Sulh Ceza(*)	 73.25	 48.6	 43.23

() "ön ödeme" limitinin artır ılmas ı sonucu görünüşte % 30'luk bir azalma
saptanmış ise de, reel azalma oldukça fazlad ı r.

Bu tabloda görüldüğü üzere, mahkemeler sisteminde
korunmas ı gereken piramit yapı yıllar itibariyle bozulmu ştur.

Ceza Mahkemeleri Usulü Tasla ğı .... . , Ceza Hukuku Reformu, (Umut Vak-
fı) Istanbul 2001, ss. 116-117.
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Toplam iş yüküne ili şkin aş ağıdaki tabloda bu çarp ıklık daha CEZA ADALEri

belirgin olmaktad ır.	 SISTEMI

Tablo 29.

Bu malıkemelerin çıkardığı iş-verimlilik oranı (çıkan işin
toplam işe oranı) araştırıldığında ise, kar şımıza farkli bir yapı
çıkacaktır. Şöyle ki, bu oran DGM'de % 50.6; A ğır Cezada %
50.1; Asliye Cezada % 50.1 ve Sulh Cezada ise 74.9'dur. DGM
dışındaki mahkeme türlerinin geçmi ş yıllara ilişkin verimliik
analizi (% olarak) yap ıldığında ise sulh ceza mahkemeleri d ı-
şındaki mahkemelerde, bir dü şüşe tank olunmaktadır:

Tablo 30.

Verimlilik oranı açısından üç metropol kentteki Türkiye
ortalamas ından sapmalar (S) ise ilginç görülmüştür:

Tablo 31.

Mahkeme Ankara	 İstanbul	 izmir s	 Türkiye
Türü  	 %  
Ağır Ceza 60.6	 ±4.5	 49.6	 -6.5 39.2 -16.9	 56.1
Asliye	 61.0	 +7,6	 44.4	 -9 52.5	 -0.9	 53.4
Ceza 
Sulh Ceza 84.2 +8.4	 79.8 1 +4 873 +11.7	 75.8

DGM davalan 30.06.2004 tarihinde 5190 say ılı kanunla yetkili A ğır Ceza
Mahkemelerine devredilnü ş tir.
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CEZA ADALET İ 	 Bu verilere göre, ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerindeki
SISTEM verimlilik oram, Ankara için Türkiye ortalamas ı üstünde iken,

İstanbul ve İzn-ıir'de ortalamadan eksi sapma görülmektedir.

10. 3. Hukuk Davalarının Ceza Adaletine Etkisi

Hukuk davalar ından özellikle gayrimenkulun ayn ına iliş-
kin davalar ile tedbir kararları, kanuni faizi temerrüt faizinin
gerçekçi olmayışı, makul süresinde bitirilemeyen, psiko-sosyal
gerilimi fazla olan davalarm ceza adaleti için yeni i şler yarattığı
bilinmektedir. Nitekim, ABD'nin çoğu eyaletleri ile ekser dev-
letler ceza adaleti sisteminde görülen krizi etkileyen unsurlar
arasmda hukuk mahkemelerinin işlevsel açıdan etkisizliği de
yer almaktadır. Bu saptama en son olarak Amerikan Barolar
Birliği Başkan R. William İde 111 tarafından ABD'deki Hukuk
Yargılaması Zirve Toplantısında (17-18 Aral ık 1993) "Hukuk
yargılama sisteminin etkinliği arttıkça ceza adaletine ihtiyaç azala-
caktır." deyişi ile dile getirilmiştir. Türkiye'de bölgeler itibariyle
100.000 nüfusa dü şen 1997 y ılı dava sayilarma bakıldığında
hukuk vceza davaları arasında saptanan olumlu korelasyon
katsay ısı (0.95) bu tezi doğrulamaktad ır. İş te, hukuk mahke-
melerindeki etkinliğin toplumsal düzen sa ğlamadaki işlevi
oldukça önem kazanmaktad ır.
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10. 4. Kabarık İş Yükü Nedenleri	 CEZA ADALET İ

S İ STEM İ
10. 4. 1. G ıyabı tutukluluk

Paradoksal bir anlatınıla, devlet güvenli ği sağlamak/va-
tandaşını korunmak için ceza kovu şturmasmı ancak diğer
vatandaşlarına kötü bir şey yaparak (zorunlu kötülükle) ger-
çekleştirebilmektedir. Devlet "iyi olan ı" ancak "kötü olan ı" da
yaparak; hak k ıs ıtlamalarma ba şvurarak sunmaktadır. Ön-
lenemez talıribatı göz önüne alınarak bu zorunlu kötülüğün
mümkün olduğunca en alt seviyede tutulmas ı siyaseti defacto
benimsenmelidir. Burada söz konusu olan benimsediğinıiz etik
anlayış bilincini vurgulamakt ır: Devlet kendi davranış biçim-
leri açısmdan suçluların davrandığı gibi davranamaz; kendini
onlarla ayni konumda göremez. Bu yakla şım, doğal olarak,
devletin suçlulara göre biraz daha dezavantajl ı bir konumda
olduğunu göstermektedir. Bu ç ıkarımın benimsenen uygarlık
düzeyi ve insana sayg ı için ödenecek bir bedel oldu ğu bilin-
melidir. Türkiye'de tutukluluk süresinde kesin s ınır çizen bir
yol seçilmiştir. Ağır ceza mahkemesi görevine girmeyen i şlerde
tutukluluk süresi en çok alt ı aydır. Bu süre, ancak, zorunlu
hallerde gerekçesi gösterilerek dört ay daha uzat ılabilir. Ağır
ceza mahkemesinin görevine giren işlerde tutukluluk süre-
siyse, en çok iki yıldır. Bu süre de zorunlu hallerde gerekçesi
gösterilerek uzatılabilirse de, uzatma süresi üç y ıh geçemez.'°8
Bu düzenleme biçimi, dava yönetiminde tutuklu işlere özgü
sürat sağlamak üzere yeni metotlarm geli ş tirilmesine ihtiyaç
göstermektedir. İşte tutuklu işlerin yarattığı iş yükü stresi
yanında gıyabı tutuklu dosyalar ı da mahkemeler için iş yükü
artışı anlamına gelmektedir.

Gıyabı tutuklu dosya oranının yüksek olması, görünürdeki
iş artışma (ve yargılama süresinin uzamasına) neden olmakta-

Almanya'da tutukluluk için belirtilen kesin bir üst s ınır yoktur. Tutuk-
luluk hali her altı ayda bir resen denetlenmektedir. Kanun koyucu, de-
vaml ı denetinılerle tutukluluk süresinin kısalacağu-ıı ön görmekte iken
uygulamada tersi bir duruma dört, beş ve hatta altı y ıl süren tutukluluk
haline tanık olundu. Ayn ı sonuç, eski CMUK'ta a ğır cezal ı işlerde tu-
tukluluk halinin her ay denetlenmesi düzenlenmesi için de geçerlili ğini
korudu.
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CEZA ADA ı Er İ dır. İstanbul Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza mahkeme-
S İ STEM İ lerindeki gıyabı tutuklu dosya oranları s ırasıyla %20.4, %16.3

ve %17.9'dur. Benzer şekilde Ankara Ağır Ceza, Asliye Ceza
ve Sulh Ceza Mahkemeleri'ndeki g ıyabı tutuklu dosya oranı
sırasıyla %20.3, %16.0, %12.9'dur. Bu tür davalarm sisteme
girmesiyle mahkemelerdeki kronik bir i ş yükü sürekli olarak
bir sonraki yıla devretmekte; ve mahkemelerdeki yarg ılama
süresi ise uzamaktad ır. Bu görüntü, DGM d ışındaki Cum-
huriyet Savc ılıklarmda 1993 y ılı Türkiye ortalamas ı olarak
saptanan %17.4'ün, önceki y ıllar itibariyle ceza mahkemelerine
yans ımas ı sonucudur.

10. 4.2. Talikler

Her talik davanın işlem süresini uzattığı ve iş yükü biri-
kimine neden oldu ğu için talike işlevsel olmas ı dışmda başvu-
rulmamas ı temel usul ilkesidir. Bu amaçla, tensipte yer alan
iş ve süreçlerin daha gerçekçi bir takvimi yap ılarak, taraflara
haz ırl ık için gerekli süre sağlanmalı; ve bu konuda ödünsüz
bir uygulama kurularak yalnızca esasl ı bir nedenin bulunmas ı
halinde talik yapılabileceği bilinci yerleştirilmelidir.

Talikler (spiit trial process) bağlam ında yapay celsele-
rin etkisini saptamak üzere Ankara Adliyesi Asliye Ceza
Mahkemeleri'nde örnekleme tekni ği kullanılarak seçilen 1000
dosyaya ilişkin aşağıdaki bulgular oldukça ilginçtir:

• Karar türüne göre dava, sanık ve celse say ısı dağılımı
aşağıdaki tabloda yer almaktad ır.

Tablo 33.
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Dava başma sanık say ıs ı 	 : 1.2	 CEZA 4DALET İ
Ortalama celse sayısı (Genel)	 : 2.2	 SISTEMI

Mahkumiyet	 2.4
Beraat	 :1.9
Diğer	 : 2.3

Yukandaki tabloda görülece ği üzere, incelenen dosyalarm
464'ünde mahkumiyet (%46.5), 297'sinde beraat (% 29.8) ve
237'sinde diğer kararlar (%23.7) verilmiştir.

Araştırma kapsamındaki 998 davaya ilişkin sanık sayısı
1222 olup, bunlarm 560'1 mahkumiyet (%45.8), 395" beraat
(%32.3) ve 267'si diğer kararlar (%21.8) iken; ve toplam 998
dava 2215 celsede sonuçland ınlırken, bu çerçevede bir dava
için ortalama celse say ıs ı 2.2'dir. Ancak, ortalama celse say ısı
mahkumiyetle sonuçlanan davalarda 2.4, beraatle sonuçlanan
davalarda 1.9 ve diğer davalarda ise 2.3 dür. İki celse arasındaki
ortalama süre 39 gündür.

Tablo 34. İlk celse ile son celse aras ında
geçen süre dağılımı

Yukandaki tabloda ilk celse ile son celse arasmda geçen
ortalama süre 85 gün olup, bu süre mahkumiyet ve di ğer
kararlarda 90 güne yükselirken, beraat kararlar ında 72 güne
inınektedir. Suç türüne göre ise, en uzun olam 108 gün ile
dolandırıcılik, 102 gün ile müessir fil ve 97 gün ile Kaçakç ılık
Kanunu'na ait suçlard ır. Araştırma kapsamındaki 998 davanın
465'i (% 46.6) bir ay ve daha k ısa sürede karara ba ğlanırken;
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CEZA ADALET İ 873'ü (% 87.5) alt ı aydan daha kısa sürede sonuçland ırılmıştır.
SISTEMI Bir aydan daha kısa sürede karara bağlanan davalar ın mah-

kuniiyet, beraat ve di ğer karar türlerindeki oranı sıras ıyla %
43.1, % 54.9 ve % 43.0 iken bir vildan daha fazla süren dava-
lardaki (25) oran ise, mahkumiyet kararlarmda % 3, beraat
kararlar ında % 1.7 ve diğer kararlarda % 2.5'tir. Celse sayısı ile
yargılamanın uzunluğu arasındaki ili şki karşısmda aşağıdaki
tablo yargılama süresi aç ısından oldukça iyimser bir görünüm
sergilemektedir.

Tablo 35.

Ortalama celse say ıs ı 2.2

Bu tabloya göre, araştırma kapsamında incelenen davalar-
dan yalnızca 14'ünün yedi celsede (%1.4) karara bağlanırken,
400'ünün bir celsede (% 40.1) sonuçlandırıldığı, üç celse ve daha
az sürede sonuçlanan dava say ısı ise 836 (% 83.8) d ır.

İstanbul ve Ankara'daki a ğır ceza mahkemelerinde ke-
sinleşmiş 1105 dosya üzerinde yapılan incelemede de celse
sayıs ı bakımından yaklaşık değerler saptanmış; 918 davadan
365'inin (%39.7) bir celsede sonuçland ırıldığı; üç celse ve daha
az sürede sonuçlandırılan dava sayısının 699 (% 76.1) oldu ğu
görülmüştür. Talik nedenlerine göre dosya say ılar ırun oransal
dağılımı ise şöyledir:
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CEZA ADALEr İ

sisrui
Tablo 36.

10. 5. Yargılama Süresi-Makul Süre

Davaların hızla sonuçlandırılması, tutuklu kişilerin makul
süre içinde yargilamay ı isteme hakları, anayasal nbrm olarak
hukuk sisteminde yer alm ış; hızli yargılama kavramı, adaletin
bir gereksirımesi olarak Anayasa 141 ve Avrupa İnsan Hakları

Sözle şn ıesi'nin 5 ve 6. maddelerinde ifade edilmi ştir. Cezalan-
d ırma hızli olduğu, suçu yak ından takip ettiği oranda adil ve
yararli olacaktır (Beccaria). Kuşkusuz, yargılama süresinin
makul süre ötesinde gereğinden fazla uzamas ı halinde Sözleş-
me ve Anayasa hükümlerine aykırı hareket edilmi ş olacaktır.
Bu çerçevede, makul sürenin saptanmas ı açısından "tarafların

davran ışları" ve "davan ın karma şıklığı" önemli öğelerdir.

Ceza mahkemelerinde gün olarak ortalama yargılama
süresi (M) 1986- 1996 y ıllar ı verilerine göre şu tabloyu sergi-
lemektedir.
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CEZA ADAE1 İ
 

Tablo 37.
S İ STEM İ

Mahkeme	 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Turu

DGM	 127 144 137 165 184 168 203	 250 269 305 341

Ağı r Ceza	 332 313 244 256 267 243 233	 239 246 263 306

Asliye Ceza 276 266 244 260 271 258 282	 301	 288 320 331

Sulh Ceza	 158	 174	 122	 180 175 160	 140	 123	 114	 118	 115

Ortalama yarg ı lama süresi = (2X+Y-Z)/(Y+Z)360
X Geçen y ı ldan kalan dava say ıs ı
Y Yı l içinde aç ılan dava say ı s ı
Z Karara bağlanan dava say ı s ı

Bu tabloya göre süre, DGM ve Asliye Ceza mahkemele-
rindeki iş artışına paralel olarak önemli derecede artm ıştır.
Konuya ortalama yargılama süresi ötesinde say ısal açıklık
getirmek üzere aşağıda tabloda 1993 yılinda ç ıkan davalarm
aç ılış yıllarma göre dağılimına yer verilmiştir.

Tablo 38.

Mahkeme
Aç ı l ış Y ı lları 	 Ç ı kan

- 
Türü	 % 1990 % 1991 % 1992	 %	 1993	 % Toplam

oncesi

DGM	 16	 0.4	 21	 0.5 148 19 1412 36.8	 2239	 58.4	 3836

Ağı rCez.	 942	 10	 754 2.4 2032 6.6 8800 28.3 18583 59.7 31111

AsliyeCez.	 8895	 2.6 10688 3.1 29073 8.5 107640 31.7 183892 54.1 340188

Sulh Cez	 6137	 1.6 5729 1.5 12866 14 54381 14.4 299915 79.1 379028

Görülen odur ki, ç ıkan davalar aras ında beş yıl ve öncesi
açılmış dava oranlar ı ağır cezal ı.k (% 3) ve asliyelik işler (%
2.6) bak ımmdan küçümsenmeyecek ölçüye ula şmıştır. Bu
gruptaki davalarda yargılama süresinin uzunlu ğu ve baz ı
davalarm zamanaşmiindan düşmesi adalete güveni zedeleyici
bir niteliğe bürünmüştür. Bu durumu gidermek üzere; dava
yönetimi bağlamında mahkemeye gelen işlerin kamu güvenliği
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ve korunmas ı aç ısmdan önem derecesine göre sm ıflandırılarak, CEZA ADMET İ

öneıp derecesi yüksek olanlara öncelik verilmesi yönteminin SSTEMl

benimsenmesi rasyonel bir çözüm olacaktır. Kuşkusuz, kurul-
duklar ında DGM' lerinin varlik nedeni de bu yöntemde sakh
bulunmaktadır. Ne var ki, konu tarihsel boyutunda irdelendi-
ğinde, ceza adaleti sisteminin etkinli ği doğrultusunda önemli
bir gelişmeye tamk olunmaktad ır. Bu durumu sergilemek
amacıyla 1959 ve 1994 y ı.11armda çıkan davalann TCK ve özel
kanunlara göre aç ı lış yılları dnğı lıın ı na aşağıda yer verilmiştir:

Tablo 39.

1994

1959

Bu verilere göre, yıli içinde karar verilen davalar aç ıs ından
1959 y ılma oranla 1994 y ılında %42.611k; iki y ıl içinde çıkan-
larda ise %22.3'lük bir art ış görülürken, beş yıl ve ötesinde
açılan davalarda % 6.5'luk; TCK ihlallerinde ise %7.7'lik bir
azalma saptanmalctadır. Bu yıllara ait ilginç bir ç ıkarımda be-
raat oranlannda yap ılmıştır. 1959 yılindaki %23.88 olan beraat
oranının 1994 y ılında %17.66'ya düştüğü görülmüştür. Ne var
ki, mahlcumiyetoranırun İsveç'te %94.7(1988) Fransa'da %98.9
(1982), Almanya'da % 96.5 (1985) ve Japonya'da %99.9 (1992)
olduğu göz önüne alındığmda; Türkiye'de beraat oran ının çok
aşağıya çekilmesi gerekmektedir.
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CEZA ADALET	 İşte yargıda kalite aç ısından, !uzh yarg ılama, 109 bilgisayar
S İ SIEMI ortamında makul süre içinde yürütülen "adil bir süreç" olarak

algılanmalıdır. Ceza adaletinde etkinli ğin somut bir belirtisi
olan hızlı yargılamanın gerçekleşmesi halinde;

• Ciddi bir tensip işleminin varlığına,
• Davalarm sistemde h ızlı bir şekilde akışına,
• Hakimlerin davalara hakimiyetinin kolayla şacağına;
• Fazlaca davanın görülmesi ve sonuçland ırılmasına,
• Az sayıda duruşma ile biten davalarda harcamalar ın

azalacağma,
• Yargılamanın başlamas ı için beklenen/tutuklu kalınan

sürenin minimuma inmesi nedeniyle taraflardaki gerilimin
azalacağına,

• Sonuçta, vatanda şların adaleti kendi ellerine almak ye-
rine yargıya başvurmayı yeğlemelerine,
tanık olunacaktır.

Hızlı yargılamanın sanık ve toplum açısından yararını kim-
se yadsıyamaz. Bir taraftan sanık/ları tutuklu/tutuksuz devam
edenyargılamanmhızla sonuçlandırılması sanık/yakınları için
endişeli günleri azaltırken; öte yandan, tanıklar üzerindeki
olası etkiyi minimunıa indirerek, tanıklardaki hafıza zayıfla-
ması/kaybı veya kendilerinin bulunamaması riski giderilerek
adaletin gerçekleşmesine katk ıda bulunacaktır.

10. 5. 1. Kapasite Üstü i ş Yükü

Malilcemelerdeki yargılama süresinin özellikle metropol
adliyelerinde "makul süre" ötesinde uzamas ının önemli ne-
denlerinden biri de mahkemeye kapasite üstü iş gelmesidir.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca benimsenen i ş yükü
standardırun 300-1200 arasında olmasma karşın aşağıdaki tab-
loda İstanbul ceza mahkemelerindeki iş yükü (1993) Kunil stan-
dardmdan büyük oranda olumsuz sapma göstermektedir.

109 ABD'de eyalet ve Federal düzeyde yer atan yasalarda san ıklann "hızl ı
yargılanma hakkı" güvence altına al ınmıştır. Bkz., A. Partridge, Legisla-
tive Histonj of Title 1 of the Speedy Trial Act of 1974, Federal Judicial Center,
Washington DC 1980.
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SISTEMI

TÜRK CEZA S İ YASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

Hakim ve
Savc ılar Yüksek	 İstanbul Ceza

Mahkeme	 Kurulu'nca	 Mahkemelerinde Fark
Türü	 Belirlenen İş 	 Mevcut İş Yükü

Yükü
Ağır Ceza	 300-350	 496	 +171
Asliye Ceza	 700-800	 3619	 +2869

Sulh Ceza	 1000-1200	 3925	 +2825

10. 5.2. H£kinVSavc ı Açığı

Bu yoğun iş hacmi karşısında yeni mahkemeler kurulma-
sı güncelliğini korumakta ise de, hakim aç ığı karşısında bu
yaklaşım da çözüm getirememektedir. Gerçekte hAkim açığı
göründüğü kadar değildir. Bu amaçla yap ılan araş tırmada;
Ağır Ceza Merkezi ile bağlılar ına ait 1990 yılı (yeni gelen, ge-
çen yıldan kalan ve bozularak gelen toplam) iş yükünün Kürul

ölçütlerine uyarlamas ı yapıldığında tüm sistem birinıkrindeki
reel açık sayıs ının 416 oldu ğu saptanmıştır:

Tablo 41.

Birimler	 Açıl/Fazla
Savcılık	 + 196
Ceza Mahkemeleri	 - 673
Hukuk Mahkemeleri 	 +61

Hiç kuşkusuz, hMcim açığı her ilçede adli teşkilat kurulması
gereği enflasyonist biçimde devam edecektir. Bu konuda köklü
çözüm için" Ceza mahkemeleri her il merkezi ile bölgelerin coğrafi

durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak belirlenecek ilçelerde

Adalet Bakan ı n ı n önerisi üzerine Hakimler ve Savc ılar Yüksek Ku-

rulu kararı ile kurulur" normu yasallaştırılmandır. Bu bağlamda

siyasi açıdan en cesur karar 2004 y ılında 136 ilçe adliyesinin
kaldırılması olmuştur.
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CEZA ADALET İ 	 10. 6. Yargıtayt1°
S İ STEM İ 

Mahkeme evresinde işin sonuçland ırılnıış olmasının, ada-
leh somutlaştırmak anlamına gelmediği, Yargıtay' daki iş akışı
ve karar türleri incelendiğinde görülecektir.

10. 6. 1. Cumhuriyet Ba şsavc ılığı
Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavcılığı, Cumhuriyet Başsavc ısı,

Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile Cumhuriyet Savc ılarmdan olu ş-
maktad ır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıliklarına yeni gelen
dosya say ısı 10 yıllık süre içinde % 31 artış göstererek, 1993
yılında 105.487ye ula şmıştır. Yine aynı sürede çıkan iş sayıs ı
% 56'lilc artış ile 107.076'ya ulaşmıştır. Yargıtay Cunıhuriyet
Başsavcılığı iş yükünde, aşağıda ayrıntılı olarak görüleceği üze-
re, 1988 yılında 3335 sayılı kanunun kabul edilmesiyle önemli
bir azalma eğilimi meydana gelirken 3506 say ıh kanunun 6.
maddesi hükmü ile bu azalma eğilimi durarak, yükselme baş-
lanıış ve bu değişiklik etkisini ortalama bekleme süresinde de
göstermiştir: 1983'de 136 gün olan ortalama bekleme süresi,
1988 yılında 31 güne kadar inmi ş; ancak bu süre, 1997 y ılında
169 güne çıkmıştır. Bu iriiş-çıkışlara karşın Başsavcılıkta kaliteli
bir işleve tanık olunnıaktad ır. Nitekim, 1992-1998 dönemine
ait aşağıdaki veriler incelendiğinde, Yargıtay Başsavcılığının
talepnamelerindeki isabet derecesinin % 93 gibi oldukça yüksek
bir oran tutturduğu görülmektedir:

Tablo 42: Ceza Dairelerince verilen kararlar (1992-1998)

110 A. R. Çınar, Ceza Yargı lamasu ıda Temyiz Yolu, Turhan Kitapevi, May ıs
2006.
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Yarg ıtay Cumhuriyet Başsavc ılığınca 1992 yılmda; Ceza C•Eİ AADALET İ
Genel Kuruluna yap ılan "itiraz" say ısı 53 olup, bunlardan SISTEMI
32'sinde (%60. 4) kabul ve 21'inde (%39.6) ret kararı verilirken,

171 dosya için "karar düzeltme" 1 (CMUK 322/5) isteminin
152'sinde (%88.9) kabul ve 19'unda (%11.1) ret karar ı veril-

miş tir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'na gelen 2.606 yazıli emrin
1.394'ünde istem yerinde görühneyerek mahalline iade edilmi ş,

1.133 dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavc ılığı'na intikal ettin-
lerek bunlardan 1.026'smda (%90.6) kabul ve 107'sinde (% 9.4)

ret katan verilmiş tir. Bu bilgilerin yedi y ıllık dökümü ilginç bir
tablo sergilemektedir. Bunlardan, Ceza Genel Kuruluna itiraz
edilen Daire karanlarından Başsavcılik görüşüne uygun olarak
"kabul edilen" karar sayısı küçümsenmeyecek ölçüdedir:

Tablo 43: itiraz Üzerine Ceza Genel Kurulunca
Verilen Kararlar

Ceza dairelerinin kararlar ına karşı yapılan karar düzeltme
istemlerindeki görünümde, bu yöntemin yarg ılama diyalektiği

açısından önemini vurgulamaktad ır:

5271 say ıl ı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda "karar düzelt ıne"ye yer veri!-
memiş tir.
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CEZA ADALET İ Tablo 44: Karar Düzeltme İstemi Üzerine Verilen Kararlar
S İ STEMi	 (1992-1998)

	

ï1998

Karar düzeltme 1_Kabul 'V. Ret %
 178	 162 91.01 16 8.99

	

 140	 134	 95.71	 6	 4.29

	

 140	 125	 89.28 15 10.72

	

 123	 110	 89.43 13 10.57

	

 96	 84	 87.50 12 12.50

	

 84	 72	 85.0 12 15.0
1	 105	 90	 85.71 15	 14.28

Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavcılığı'na gelen ve çıkan işler ile
değişimlerin yıllara göre dağılımı ve ortalama bekleme süresi
(M: gün olarak) aşağıdaki tabloda gösterilmi ş tir.

Tablo 45: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iş akışı
(1983-1997)

Yıllar 1 Gelen Değişim 1 Çıkan Değişim M

	

1983 80.101	 100	 71.800	 100	 136

	

1984 88.167	 110	 90.423	 126	 128

	

1985 90.687	 113	 88.150	 123	 128

	

1986 105.772	 132	 103.127	 144	 119

	

1987 95.888	 120	 119.880	 167	 79
	1988 78.769	 98	 88.637	 123	 31

	

1989 102.016	 127	 86.696	 121	 35

	

1990 100.737	 126	 86.554	 121	 86

	

.1991 101.274	 126	 89.457	 125	 134

	

1992 1104.969	 131	 112.438	 156	 124

	

1993 105.487	 131	 107.776	 150	 110

	

1994 116.531	 146	 116.308	 162	 98

	

1995 127.408	 159	 112.707	 157	 117

	

1996 127.731	 160	 114.522	 160	 158

	

1997 131.629	 164	 128.890	 180	 169
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Bu tabloya göre; 1988 y ılındaki azalma eğilimi 647 saydı CEZA ADALET İ
Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4. maddesinin 4. fıkrasmın S İ STEM İ

değiştirilmesi hakkındaki kanun (uygulamada asil mahku-
miyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen para cezas ı veya
tedbirdir) hükmünün sonucu olup (Kanun na: 3335 Kabul
Tarihi: 15.4.1987); 1988 y ılındaki değişim oranı 120'den 98'e

kadar inmiş iken 3506 sayılı kanunun 6. maddesi ile getirilen

(bu hükmün uygulanmas ı kanun yollarına başvurmada engel

teşkil etmez) hüküm (Kanun no: 3506 Kabul T: 7.12.1988) bu
trendi durdurmuş ve ilk derece ceza mahkemesi kararlarından

temyiz edilen karar oranı %16-17'yi bulmu ştur. Fransa'da bu
oran %5 iken, Federal Almanya'da %15'dir. Ku şkusuz, kanun

yoliarma başvuru davanın normal sürecinden olmakla beraber
davayı uzatan etkenlerden biridir.

10.6.2. Ceza Genel Kumlu

Ceza Genel Kurulu'nda 1993 y ılında, toplam 387 dosyanın
%91.4'u karara bağlanırken, bir dosyanın ortalama bekleme

süresi 71 gün olmuştur. Çıkan davalarm %17'sinde onama
kararı verilirken, % 49.2' sinde bozma karar ı verilmiştir. Yal-
ruzca onama ve bozma kararlar ı karşılaştırıldığında ise, bözma

oranının %74.3'e yükseldiği görülmüştür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca verilen karar say ısı on

yıllık bir sürede % 15'lik bir azalma göstermiş ise de, bu fark

1995 yılında % 2'ye inmiştir. Bir davanın ortalama bekleme
süresi 1983'de 130 günden 1990 yılında 28 güne kadar inmiş ,

fakat 1995-1996 y ıllarında 75 güne yükselmiştir. Bu sonuç Ceza

Genel Kurul Başkanının sağhk/çahşma temposu ve yöntemi-
ne uyarli bir gelişme olarak belirmektedir.

Ceza Genel Kurulu'nca verilen krarlarm oransal da ğıhnıı,

çıkan iş yükü ve •ile ortalama bekleme süresinin y ıllara

göre dağılımı aşağıda verilmiştir.
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Tablo 46.
SISTEMI

Karar Türleri	 Çıkan İşYıllar

	

	 .	 Degışım M
Onama Bozma D ıger Sayısı

1983	 32.0	 51.1	 16.9	 415	 100	 130
1984	 30.2	 51.0	 18.8	 476	 115	 168
1985	 26.0	 56.5	 17.5	 687	 166	 153
1986	 23.0	 52.5	 24.5	 670	 161	 113
1987	 23.0	 45.1	 31.9 1 707	 170	 69
1988	 13.5	 50.4	 36.1	 577	 139	 45
1989	 16.4 1 56.6	 27.0	 422	 102	 39
1990	 16.8	 57.3	 25.9	 368 -	 89	 28
1991	 15.4	 52.3	 32.3	 371	 89	 30
1992	 15.4	 49.0	 35.6	 363	 87	 74
1993	 16.9	 49.2	 33.9	 354	 85	 71
1994	 14.6	 48.7 1 36.7	 376	 91	 68
1995	 14.3	 . 45.7	 40.0	 407	 98	 75
1996	 16.4	 43.1	 40.5	 304	 73	 75
1997	 17.8	 48.3	 33.9	 343	 83	 43

10. 6.3. Ceza Daireleri

Yargıtay Ceza Dairelerinde 1992 yılında toplam 116.120 da-
vanın % 88'i y ıl içinde karara bağlanırken bir davanın ortalama
bekleme süresi 40 gündür. 3.343 dosya ile 1. Ceza Dairesi en az
iş yüküne sahipken, 3. Ceza Dairesi 18.699 dosya ile en fazla iş
yüküne sahiptir. Ortalama bekleme süresi 9. Ceza Dairesinde
ortalamadan olumlu yönde bir sapma (21 gün) gösterirken,
3. Ceza Dairesi olumsuz bir sapma (87 gün) göstermektedir.
1995 yılı verilerine göre ise, gelen dosyalar ın % 92.4'ü karara
bağlannıış ve ortalama bekleme süresi 30 güne inmi ş tir. Bu
bağlamda 6. Ceza (1 gün), 7. Ceza (15 gün) ve 3. Ceza (17 gün)
olumlu sapma gösterirken, 5. Ceza (47 gün) ve 9. Ceza (151
gün) olumsuz sapma göstermektedir.
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Ceza dairelerindeki onama kararlar ının yıllar itibariyle CEZA ADALETI

dağılınM 1989 yıh dışında % 501erde toplanmış iken, 1995 yılı, SISTEMI

on y ılı aşan sürede en üst oran (% 59.5) gösteren yıl olmuştur.
Ceza Genel Kunılunca verilen kararlardan "bozma"lar y ıllar
itibariyle belli bir yüzdeyi (ortalamas ı % 51) korurken onama
kararlannda % 32'lik bir paydan % 17.7'lik bir azalma ile 1995
y ılında % 14.3'e inmiştir. Bu iniş Yargıtay Ceza Daireleri karar-

lanndaki isabet açısından oldukça olumlu bir gelişmedir.

Aşağıda Tablo 43'de verilen "Diğe?' deki yüzde oranının
1983 yılında 9.4 iken, 1992 y ılında 14.9'a yükselmesi ilk derece
mahkemelerindeki temyiz incelemesinin yeterince yapılmadı-
ğını göstermektedir. Öte yandan "Diğe?' grubunda yer alan
"ret" kararına ait verilerin 1987-1988 döneminde % 10-12.9
bulmas ı uygulay ıc ıların yürürlüğe giren kanunlar ı iyice bil-
medilclerinden ileri gelmektedir.

Nitekim, anılan yıllarda altıyı bulan Türk Ceza Kanıınu'nu

değiştiren kanun say ısı etkisini bozma kararlarmda göstererek,
bozma karar oranı % 41.5'e yüksehrii ştir. Bu oranın takip eden
yıllarda normale döndüğü ve 1993 yılında % 27.4'ü bulduğu

saptanmış ise de; ayn ı doğrultudaki negatif etki 1992 y ılı
sonundaki CMUK de ğişikliği sonucu 1994 yılındaki bozma
oranının yeniden yükselerek % 32.8'e ç ıkmasıyla kendisini gös-
termiştir. Bu veriler ışığında, ilk derece ceza mahkemelerince
verilen her be ş karardan ikisi; direnme kararları bakımından

ise Yargıtay Ceza Dairelerince verilen her be ş karardan biri
"isabetli" değildir.

1983 yılında genel olarak bir dosyan ın ortalama bekleme
süresi 28 gün iken, bu süre 1988 y ılına kadar artış göstermiş
(98 gün) ancak bu yıldan sonra azalma eğilimi göstererek 1992
yılında 40, 1995 y ılında 30 güne inmiştir. On yılı aşkın sürede
verilen karar say ıs ında ise, % 77'lik bir artış görülmüştür.
Yargıtay Ceza Dairelerince verilen kararların oransal dağılımı,

çıkan iş yükü ve değişimi ile ortalama bekleme süresinin y ıllara

göre dağılımı aşağıda verilmiştir.
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CEZA ADALETi	 Tablo 47.
S İ STEMi

Karar Türleri	 Çıkan işYıllar

	

	 ...	 Değişim MOnama Bozma D ıger Say ısı
1983	 57.2	 33.4	 9.4	 61.573	 100	 28
1984	 55.5	 32.2	 12.3	 78.753	 128	 30
1985	 54.8	 36.3	 8.9	 80.851	 131	 38
1986	 57.1	 33.0	 9.9	 87.809	 143	 48
1987	 57.1	 28.5	 14.4	 99.050	 161	 7
1988	 52.5	 27.9	 19.6	 92.772	 151	 98
1989	 45.6	 41.5	 12.9	 86.321	 140	 77
1990	 56.5	 29.8	 13.7	 86.525	 141	 64
1991	 57.9	 28.6	 13.5	 92.479	 150	 47
1992	 56.3	 28.8	 14.9	 102.171	 166	 40
1993	 58.3	 27.4	 14.3	 102.703	 167	 49
1994	 56.6	 32.8	 10.7	 117.663	 192	 36
1995	 59.5	 27.8	 12.7	 108.916	 177	 30
1996	 59.5	 27.8	 12.7	 112.075	 201	 28
1997	 57.1 1 30.2	 12.7	 123.984	 201	 28

10. 7. Zamanaşımı Nedeniyle Dü şme

Ele alınması gereken bir husus da; temyiz yarg ılaması
s ıras ında zamanaşıım gibi bir düşme nedeni görüldüğünde
düşme kararı verilmesidir. Ne var ki, bu kararın ceza adaleti
sistemindeki say ısal görünümüne ait a ş ağıdaki tablolarda
yer alan veriler, hukukun etkinliği açısından düşündürücü
görülmektedir. Bu ba ğlamda Yargıtay evrSinde çıkan işler
arasında, Diğer başlığı altında yer alan zamana şıın ı nedeniyle
davan ın düşmesi on beş yılda otuz üç kat artış göstermiş ve on
beş yıllık toplamı da 47.629 olmu ştur. icra tetkik mercileri dı-
şmda, ilk derece ceza mahkemelerinde on beş yıldaki say ısal
görüntü ürkütücü boyuta ula şmış; hazırhk soruşturmas ında
zamanaşımina uğrayan dosya say ıs ı da 1996, 1997 y ıllarında
sırasıyla 71.878 ve 96.957y ı bulmuş tur.
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CEZA ADALET İ
SISTEMI

Tablo 49: İlk Derece Mahkemelerindeki Düşme Kararlar 1

E» Değişim; % Düş me karar yüzdesi
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CEZA ADALEr İ 	 Yukarıdaki tablonun birinci kolonunda yer alan verilere,
S İ STEM İ yıllar itibariyle ceza mahkemelerince verilen karar say ısı ve

değişim oranlar ı ile bu kararlardaki dü şme karar yüzdesi-
ne bakıldığında; 1989 y ılında mahkemelerce verilen karar
sayısmda inişe karşm "dü şn ıe"deki keskin yükseliş dışında
"düş me"de yükselme trendine tanık olunmaktad ır. İlk derece
malıkemelerdeki dü şmelerde "vazgeçmeden" (CMUK 361/TCK
96, 99, 102, 460, 489) kaynaklanan oran küçümsenmeyecek
ölçüdedir. Nitekim, 1999 yılı için icra ceza mahkemelerindeki
düşmelerde 233. 762 (%57.4), müştekinin gelmemesi, gelip
takip ten vazgeç ıiıesi; takibe konu olan meblağm ödenmesi, as-
gari ücreti aşmayan takiplerde mal beyamnda bulunmayanlar
için (Yargıtay içtihad ı) düşme söz koıiusu olmakta; ve anılan
oranda, zamanaşımı nedeniyle düşmeler de yer almaktadır. Öte
yandan, yine 1999 y ılı asliye ceza mahkemeleri için var olan
52.279 (% 17.2) dü şme kararmda "çek ve ferilerinin ödenmesi"
halindeki otomatik düşmenin ne derece önemli bir oran te şkil
ettiği, anılan mahkemelerde 3167 sayılı kanuna muhalefetten
açılan 209.460 (% 39.8) kamu davas ı oranından anlaşılacaktır.

Tablo 50. Haz ırlık soruşturmas ında faili meçhul dosyalar

İşte yukarıdaki tablolarda yer alan yerlerin ortaya koy-
duğu çıkarım, zamanaşın-unın gizli bir af gibi çah ştığıdır. Bu
sonucu etkileyen ö ğeler arasmda 1774 sayılı Ki ınlik Bildirme Ka-
nununun işlevsel etkinlikten yoksunluğu yer almaktad ır. Yeni
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TCK (5237 s.) artırilmış zamanaşmıı sürelerine ait mukayeseli CEZAADAL[Ti

tabloya aşağıda yer verilmi ş tir:	 SISTEMI

Tablo 51.
765(I) ve 5237(11) say ı l ı TCK'na göre y ıl olarak süre dağı l ım ı

10.8. Ceza Mahkemelerindeki Reel İş Yükü

Her mahkeme türüne gelen iş yükü için gerekli işlem sayı
ve süresindeki farklılık, aynı mahkemeye gelen işler içinde ge-
çerlidir. Ne var ki, ceza mahkemelerindeki y ıllık veya derdest

iş yüküne değinildiğinde, tüm işler sanki aynı işlem süresini

gerektirircesine say ısal bir rıitelendirme ile yetinilmekte; iş
yükünün ağırlıkli ölçümü göz ardı edilmektedir. Bu durumu
düzeltmek için farklı iş türlerini müşterek bir temele indirge-

mek doğrultusunda örneğin meskenden yapılan bir hırsızlığın
belli sayıdaki trafik işine eşdeğerde olduğu benimsenebilir. Bu
süreçte belirlenen belli bir sayı, ağırlık puanını oluşturmak-

tadır. Bu bağlamda, cinsel suç içerikli bir davanın yargılama

işlem süresi hırsızliğm dört katı ise, ağırlık puanı dört olacak
ve her iki davaya bakan mahkemenin iş yükü 4+15 olacaktır.
Kuşkusuz, ağırlik puanının belirlenmesi için mahkeme içi ve
dışında görülen işlemler için gerekli süre ölçümleri yap ılma-

lıd ır. İşte bu türden yap ılan ölçümler sonucunda 1993 yılında

ceza mahkemelerine yeni gelen i ş yükünün 1.121.521 olmas ına

karşın; reel iş yükünün 5.766.925 oldu ğu saptanmıştır.

10. 9. Suçun Bedeli

Ölçümlenmesi yap ılacak diğer bir parametre ise; Türkiye'de
işlenen suçun fatıı ras ıdı r. Bu fatura tutar ı oldukça yüksektir.
Ceza adaleti sistemi (kolluk, savc ılık, ceza mahkemeleri ile
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CEZA ADALEIİ ceza infaz kurumlar ı /denetjmli serbestlik) harcamaları (insan
SISTEMI kaynağının yoğun olduğu bu endüstride bütçenin önemli ora-

m personel harcaması); alarm ve güvenlik sistemleri ile özel
koruma; çalınan mallarm değeri; suç mağdurlar ının tedavisi;
sönen hayatlar ın ekonomik faturas ı; suç oran yüksek semtlerin
boşaltılması, iş yerlerinin kapanmas ı ve işçi çıkarhlmasmın
tahmini faturas ı toplamının, savunma harcamalarmdan büyük
olacağına kimsenin kuşkusu olmamalidır. Bu bağlamda, suç
olgusu bir numarah ekonomik sorun olma istidadmd ır.112

Ceza adaleti sistemine 1997 yılında ayrılan mali kaynak-
larm ($) gayri safi milli has ılaya oranı bakımından on ülkeye
ilişkin verilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 52.

Ceza adalet sistemi harcamalar ı, tüm suçlarm neden ol-
duğu zararların %40 veya % 50'sini olu ş turmaktadır. Son otuz
yıllık sürede ceza adaleti sistemleri ortalama % 95 oran ında
büyümüştür. Bu oran gelişmekte olan ülkeler ile ekonomileri
geli şmekte olan ülkelerde % 75, gelişmiş ülkelerde ise %50 ol-

112 Yıllar itibariyle trafik kazalar ındaki maddi hasar miktar ı için bkz.,
(10/139, 14, 126, 132 ve 133) esas numaral ı Trafik Kaza/an... Meclis Ara ş-
tı rmas ı Komisyon Raporu, Dönem 21, Yasama y ıl ı 3, S..Say ıs ı 547, 55. 52-53.
Konunun Ingiltere'ye özgü araştırma bulguları için bkz., S. Brand and
R. Price, 77w Econom ıc and Social Costs of Crirne, (Home Office Research
Study 217)London 2000.
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muştur. Bu otuz yıllık sürede ceza adaleti sistem harcamaları CEM ADALET İ

suç oranlar ı ile birlikte artmıştır.	 SISTEMI

Her ülkeye özgü muhasebe ve say ım sonucu beliren fark-

lılık nedeniyle küresel düzeyde karşılaştırma yapılması zor ise
de, genel bir gözlemle ceza adaleti sistemine ayr ılan GSMH

oranının % 1-2.5'u geçmediği belirtilmektedir.113 Bu oranın
azaltılması için "suçluluğun önlenmesi" bölümünde yer alan
tedbirler bağlanıında özetle belirtilebilecek iki temel tedbir, (I)
kolluk güçlerine ayr ılan kaynağm üçte bir oranında artırıl-
ması"4 ile (2) gençlerin iş sahibi olması programlarına ağırlık
verilmesidir. İkinci tedbirin değer ve etkinliği sorgulanamazsa
da, birinci tedbir gibi hukuk düzenini sa ğlama siyaseti ala-
nında toplumca arzulanan belli amaçlara (örneğin suç oranını
azaltmak) erişmek üzere, uygulanacak tüm kaynak tüketecek
proje ve tedbirlerin bedel-yarar analizleri yap ılmalıdır. Bu da,
bir proje uygulamas ı veya bedel-yarar analizi öncesi arzulanan
amaçlara.erişebilme olanaklar ının irdelenmesini içermektedir.
Bu süreçte, etkileme kanallar ı belirlendiği ve gerekli enstrü-
manlar karışımı seçildiğinde arzulanan amaca ili şkin önerilen
tedbirlerin nedensel etki veya etkiııiiğini belirleme sorusu ile
onların bedel (örneğin kolluk gücü sayısındaki artışın bedeli)
ve yarar (örneğin önlenen kapkaç olaylarının değeri) belli
bir para birinıi üzerinden ölçümü gelmektedir. Bu konudaki
referans veriler 25-30 y ıllık devreye ait suç indeksi olu şturan
belli suç kategorilerine ait kölluk ve savcılık evrelerindeki
istatistiklerdir. Bu ba ğlamda zanlılarm mahkumiyet olas ıh-

ğının artırıimas ının/kollukça suçların açığa çıkarılmas ındaki
başarının suçları önlemedeki etkisi; yaptırım türleri, hapis, para
cezas ı, kısa süreli hapis cezasma seçenek ceza ve tedbirler ile

113 Ayrıca bkz., S. Brand and R. Price, ilie Economic and Sociat Costs of Critne,
(Home Office Research Stı.ıdy 217) 2000 London.

114 Araş tırma kanıtları, belli miniınum seviyenin üstündeki ekstra kolluk
gücü veya fazlaca a ğır cezaların (potansiyel) suçlulan önleme veya inka-
pasite etmedeki olas ı (ilave) etkisinin sınırlı ölçüde olacağım göstermek-
tedir. Bkz., G. C. Thomas and D. Edelman, "Evaluation of Conservative
Crime Control Theology" Notre Danı e Law Review, Vol. 63, no. 2 (1988)
pp. 123-160.
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CEZA ADALET İ denetimlj'15 /denetimsiz ertelemenin, yaptırımların ikamesi
S İ STEM İ teorisi açısmclan konumu /bedel-yarar analizi aç ısından analizi

üliceniiz için yap ılmalıdır.

10. 10. Etkinlik ve Verimlilik116
10.10.1. Stratejik Yaklaşım.

Ceza adaletinin etkin ve verimli bir işleve kavuşturulmas ı
aşağıdaki kavramları içeren stratejik bir yaklaşım ile sağlana-
bilir:

1. Geniş anlamda usul değişimi: Yeni ceza siyaseti ted-
birleri ile (ön ödeme kapsamının genişletilmesi, kamu davas ı
açma tekelinde "yeterli delil" ölçütüne işlerlik kazand ırılmas ı,
kamu davasinın ertelenmesi, iddianamenin reddi, idari para
cezalarma dönüştürme örneğinde olduğu gibi bazı fillerin suç
olmaktan çıkarılması, kolluk/savcı.lık evresinde "adli' tevbih"117
ve sistemin ilk evresinde baz ı işlerin diğer kurumlara gön-
derilmesini sağlay ıcı diversion yöntemi; uzla şma, baz ı işlerin
özel hukuk kapsamında değerlendirilmesi, sigorta şirketleri
ve süpermarketler gibi baz ı ekonomik i ş letmelere katkı ve
sorumluluk yüklenmesi) ceza adaleti i ş yükiinün azaltılmas ı;

2. Sınırlı anlamda usul değişimi: Ceza yargılama usulü-
nün sadeleştirilmesi;

3. Çağdaş işletmecilik: Kaynaklarm mobilize edilerek ve-
rimdilik sağlarnı-tası doğrultusunda özel teknik ve stratejilerin
oluşturulması; ve teknoloji desteğinin artırılması;

115 5402 say ı lı Denetiml ı Serbestlik ve Yard ı m Merkezleri ile Koruma Kur'allan
Kanunu(2005) uygulamas ı için bedel-yarar analizi projelendirilmelidir.
Baz ı ülkeler ceza sistemlerinde 100 yLI İı k bir uygulamaya sahip olan ve
kaynak sorunu nedeniyle yetersizliğine değinilen bu kurumun (probation
ve parole) ülkemizde etkin bir uygulamaya kavu ş mas ın ın (Yönetmelik-
teki standartlara uyarlı pratikler geliştirilmesinin) uzun süre imkans ız
olacağı ve sonuçta yarardan yoksun bedel söz konusu olaca ğından, tari-
he tanı kl ı k etmek ve bir ilk olmak bak ı m ından bu analizin önemi büyük
olacaktı r.

116 Bkz., S Dönmezer ve F. Yenisey, Türk Ceza Adalet Sisteminde Etkinlik
1998, Istanbul 2000.
"HMıim ıhtan" anlam ına gelen adli tevbih'e TCK'da yer verilmemi ştir.

178



TÜRK CEZA SIYASETI VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

4. Bütçe yakla şımı : Etkin bir hizmet için eldeki kaynak- CEZA ADALETI
Iarm ekonomik kullanımına yönelik yöntem aray ışları sürekli S İ STEM İ
olmalıdır.

Hiç kuşkusuz, bu dört stratejik ö ğe birbirini tamamlay ıcı
niteliktedir. Etkinlik ve verimlilik, ceza adaletir ıden beklenen
işlev için çerçeve ölçütler ise de, bunlar tek belirleyici olmay ıp,
yargılama sürecinin adil olmas ı kuralı, her yönetimsel yakla şım
ve değerlendirmede göz önünde bukmdurulmalid ır.

10. 10. 2. Sistematik Yakla şım

Suçlulara karşı gösterilecek tepkinin ceza adaleti sisteminin
çeşitli kesimleri arasmda yak ın işbirliği sonucu olmas ı gereği,
yönetimin temel amacını oluşturmakta; sistemin bir sistem
gibi işlemesi doğrultusunda işbirliği ve akort, anahtar terimler
olmaktadır. Sistemdeki çeşitli kesimlerin, kendi hizmet önce-
likleri ve hedefleri do ğrultusunda, tüm sisteme egemen olmas ı
gereken amaçlar silsilesiyle bağlantıdan yoksun işlemleri yü-
rütmesi ve her evredki birimin verdi ği kararla, dosyay ı bir
sonraki birime göndermesi, i ş akışını sağlıkli olmaktan ç ıkar-
maktadır. Bu tutumun olumsuz sonuçlar ı gereksiz yere açılan
kamu davaları, yapılan haksız tutuklamalar' 18 ile beraatlarda
kendini göstermektedir.

466 say ıl ı kanuna(
Y ı'

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

kınl ıktan aç ılan dava ve
Dava sayısı 	 Erkek

248	 313
210	 235
334	 395
274	 329
218	 229
225	 234
432	 454
428	 441
493	 552
745	 796
516	 703
502	 524
764	 780
902	 927

Kadm

19
10
5
12

6
3
7

14
31
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CEZA ADAliJ İ 	 İşletim açısından, yeni kalite standard ı, başlang ıç olarak
S İ STEM İ girdi kontrolünü öngörmektedir. I şte ceza adaleti sisteminin ilk

evresini olu şturan kolluk ve savc ılılctaki kontrol ve ay ıklama,
kalite ve verimlilik sağlama aç ısından da oldukça önemlidir.

10.10.3. Girdi Kontrolü

Gerçekte, işlerin ceza adaletinin tüm evrelerinde, gerekli
sürede işlem göreceğinden emin olunmadıkça sisteme girme-
sine izin verilmemelidir. Herhangi bir i şe yalnzca kollukça
bakılabilecekse, o evrede sonuçland ırılmayarak savc ılığın
devreye girmesi yalnızca gereksiz süre ve harcamay ı artıran
bir müdahale olacakt ır. Diğer bir anlatımda, bir işin gereksiz
olarak sistemin diğer evresine intikal ettirilmesi kalite kayb ı
demektir. Bu önermeyle, girdi kontrolünün ceza adaleti sistemi
için ana amaç olduğu vurgulanmaktadır.

İşleri mümkün olduğunca sistemin ilk evresinde çözüm-
lemekle (takipsizlik, ön ödeme ve di ğer yöntemlerle) yeni bir
kalite standardı süreçte sonland ırma ile yargılamadaki gecik-
meyi azaltmak elde edilebilir. Ne var ki, mahkeme evresinde i ş
yükünün fazlalığı nedeniyle işlerin kuyrukta beklemesi sonucu
savcilıkça sürecin gereğinden fazla hızland ırılmas ına ihtiyaç
olmadığı göz önünde bulundurulmalid ır. Kuşkusuz, iş yükü
akışı veya birikimi, otomasyona geçiriimi ş ceza adaleti siste-
minde çarp ıcı bir biçimde kendini vurgulayacakt ır. Otomasyon
ortamında, her iş için harcanan gerçek sürenin (çal ışma süresi)
ne olduğu ortaya konulduğunda; aşağıdaki formülde yer alan
dava işlem süresindeki aslan payının, nakli ve bekleme sürer
lerinden oluştuğu görülecektir.

Şekil 5.
Dava işlem süresi = Çal ışma süresi + Nakil süresi + Bekleme süresi

Kolluk	 Savc ı l ık •'* Mahkeme	 * Yargıtay

Bu çerçevede, bekleme süresini etkileyen en önemli para-
metre "kapasite lirnitleri" din Karayolu örneğinde olduğu gibi

180



TÜRK CEZA SIYASETI VE KR İ M İ NOtOJ İ S İ

kapasite üstü taşıt, trafiği tıkadığı gibi mahkemedeki kapasiteyi (£74 ADALET İ
fazlaca aşan iş yükü de sistemi t ılcanma noktas ına getirebilecek- S İ STEM İ
tir. Şimdilik gizli kapasite fazlas ı ile üretime devam edilmekte
ise de, ceza adaletine olan talebin arzla dengelenmesi ve bu
dengenin korunması için sistem girdisinin ciddi bir biçimde
ay ıklanmas ı gerekmektedir. Kuşkusuz, bekleme süresinin
azaltılmas ı için talilc veya ertelemelerinde en aza indirilmesi
konusunda çaba gösterilmelidir. Aksi takdirde, gerçek i ş yükü
yapay bir şekilde artış gösterecektir. Nitekim, "talikler" kısmın-
da görüldüğü üzere, Ankara ceza mahkemelerinde talikler ve
nedenleri konusunda yap ılan bir araştırmada, dava başına
düşen ortalama talik sayıs ının 2.2 olduğu saptannuş tır. 1994
y ılı verilerine göre, söz konusu mahkernelerce karara ba ğ-
lanan 57.980 dava say ıs ının, ortalama talik say ısı göz önüne
alındığında; 127.556'ya yükseldi ği görülecektir. Kuşkusuz,
dava işlem süresini k ısaltmak için ceza adaleti sisteminde olas ı
değişiklikler üzerinde duruldu ğunda, "mahalli adli kültür"ün119

(gayri resmi uygulamalar, uygulamac ının isteklendirilmesi,
uygulaniac ının beklentileri ile deneyimde belirlenen ve nesilden
nesile geçen gayri resmi normlarm) çok önemli oldu ğu göz
ardı edilmemelidir.

10. 10. 4. Yapay Davalar

Her hukuk sistemi için olağan olan yetkisizlik, görevsizlik,
birleştirme, düşme ve ortadan kaldırma kararlar ının ülkemiz
mahkemelerinde oldukça yüksek orandaki varl ığı insan hak-
ları, ekonomik yarg ılama ve kapasite üstü iş yükü yaratma
açılar ından verimsizlik yaratırken hukuk sisteminin etkinli-
ğini de azaltmaktadır. Yapay dava niteliğindeki bu tür davalar
yüksek oranda iş yükü ile bunalan sisteme gereksiz dosyaların
girmesini sa ğlayarak, ortalama yargılama süresi ve verin ılilik
oranını olumsuz yönde etkilemektedir.

Mevcut verimuilik oranları ve ortalama yargılama süreleri
hesaplanırken bu yapay davalarm varliğından dolayı hiç de hoş

119 Bkz., S. Dönmezer ve F. Yenisey, Türk Ceza Adalet Sisteminde Etkinlik
1998, İstanbul 2000, ss. 16-17, 19-20.
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CEZA ADALET İ olmayan sonuçlarla kar şılaşılinaktadır. Bu bağlamda, yapay
S İ STEM İ davalarm sisteme girişi engellendiğinde, ortalama yarg ılama

süresi ve verimlilik oranlar ınm ne kadar etkileneceği sorusunu
irdelemek üzere yapılan bir araştırmada aşağıdaki bulgulara
ulaşılnuş tır.

Tablo 53.

Mahkeme Turu M M* Fark V V* Fark
DGM	 203 115 88 0.55 0.79 0.24
Ağır Ceza	 233 185 48 0.61 0.71 0.10
Ashye Ceza	 282 190 92 0.56 0.75 0.19
Sulh Ceza	 140 37 103 0.73 1.00 0.27

-	 Okan dava.M:Ortalama yarg ılama süresi (gün) V:Venml ıl ık oranı Gelen dava
M:Yapay davalardan annd ırı lmış 0. Y. (gün),
V*:Yapay davalardan armd ır ılmış verimlilik oranı .

Tabloda da görüleceği üzere; sisteme giren yapay dava-
ların önlenmesi sonucu genel olarak ortalama yargılama sü-
resinde 48-103 gün; verimillik oran ında ise % 10-27 arasında
bir iyileşmenin sağlanabilec ği hesaplanmıştır. Ancak, yapay
davalarm tamamen ortadan kaldırılması teknik olarak müm-
kün değilse de, en aza indirgenmesi sağlanabilir. Bu amaçla
davalar ın mahkeme öncesi ayiklama sürecine tabi tutulmas ı
gerekmektedir.

10. 10. 5. Davaların Aşınmas ı

Ceza adaleti sistemine giren sanık sayısı ile sistemin son
evresindeki (örneğin cezaevine giren) hükümlü say ıs ı arasında
belirgin bir farka tanık olunmakta ve bu fark davalarm sistemin
evrelerinde firesi/aşmması sonucu belirmektedir. Bu farkm
az olduğu ülkelerin, ı20 sistemin en son evresine (cezaevine)

Bu bağlamda ABD' de yaygın bir uygulamas ı olan "piea bargaining"e de-
ğinınekte yarar vard ır. Suçu kabullenme üzerine savc ının de facia hAkim
görevini üstlenerek mahkurniyete karar verip, ceza tayin ehnesidir. Za-
mandah ve yarg ılama giderinden tasarruf ile ceza adaletine sisteminin
sağladığı kazanın ıın ne derece oldu ğu cürümlere ait mahkumiyetlerin
% 95'inin "plea burgaining" sonucu olmas ı ile daha iyi anla şı lacaktır. Bu
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az say ıda davanın ulaş tığı ülkelerden daha iyi görev yapt ık- CEZA ADALEJI

larını ileri sürmek pek anlamlı olmayacaktır. Nitekim, ceza S İ STEM İ

adaletin- de kaydedilen en son geli şmelerdeki belirgin özellik,

kolluk ve Savcılıkta beliren alternatif işlem seçeneklerine artan

ölçüde ba şvurularak mahkemelere daha az i ş gönderilmesi

merkezindedir. Davalar ın aşınma oranmdakı yükseklik ise,

tamamen farklı iki noktayı ifade etmektedir: Kolluk, savc ılık
ve mahkemelerin,tııtuklama (kamu davas ı, ma}ıküıniyet) için
seçtikleri davalarda isabet kaydetmediklerini veya sistemin
ceza mahkemeleri d ışmda çok gelişmiş alternatif süreçleri ol-

duğunu göstermektedir. Ülkemiz açısından sistemdeki aşınma

oranlar ı ve grafiğine (2000) aşağıda yer verilmiştir

2000 yil ı Ceza adaleti sistemindeki dava/ sanık/hükümlü
say ılarma göre aşmma eğrileri

1) Dava sayısına göre aşınma eğrisi

oranın yüksekliği artan profesyonelleşmenin bir belirtisi olarak de ğer-
lendirilmekte; ve bu mahkumiyet kararlar ının da genellikle temyizde

onand ıkları görülmektedir. Bu sistemde mahkemeye intikal eden dava
oran ı % 5, beraat oran ı % 2 'den az bulunmaktad ır. Aşağıda 100 cürüm

davas ı rıın sistemdeki a şınma oranına yer verilmiştir-
Kollukça her yüz cürüm gözetim alt ına al ınmas ının 18'inde Savc ı lıkça

yap ılan ön inceleme sonucu soru şturmaya gerek olmadığı, 5'inin ba şka

yere havale (örneğin çocuk mahkemesine) edildi ği ve 20'si hakkında so-

ruşturma sonucu takipsizlik karan verildi ği görülmüştür. Geri kalan 57
davadan 54'ünde (% 94.7) sanıklarca yap ılan "guilty pleas" üzerine mah-
kumiyete, mahkemeye sevk edilen üç davadan ıkisinde mahkumiyete,

birinde beraata karar verilmi ş tir. Bkz., S. J . Grana and J. C. 011enburger,

77w Social Context of L ırw, (Prentice Hall, New Jersey) 1999, pp. 107-108;
Data from US Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. The

Prosecution of Feiony An-es!, Washington DC, US Govemment Printing
Office, 1990.
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CEZA AOAIET İ 	 2) Sanılç'hükümlü sayısına göre aşınma eğrisi
S İ STEM İ

Mahkum olan sank/ toplam sanık:	 0.5
Hapis cezas ına hükümlü/hükümlü: 	 0.4
Cezaevine giren hükümlü/toplam san ık:	 0.07
Cezaevine giren hükümlü/hükümlü:	 0.1

1 60O0

1400000

1200900

lo00

6x00

=

şaır ş a şı Hüküri0	 --

64 005	 381 264	 1055121401470	 7 

Özetle, ceza adaleti sisteminde yer alan mahkemelerdeki
yetkisizlik, görevsizlik ve beraat kararlar ındaki oranlar ile
Yargıtay ceza dairelerindeki bozma oranlar ı göz önüne aimd ı-
ğında, adalet üreten bir işletme olarak mahkemelerin verinılilik
ve ekonomik açıdan amaçlanan bir tablo sergilemedilderi görül-
mektedir.12' Bu doğrultuda yorumsuz bir karşılaştırma yapmak
üzere 1994 yılına ait Türk ve Frans ız ceza ad4leti sistemlerine
ait verilere a şağıda yer verilmiştir.

ifl 1994 y ıl ı verilerine göre DGM Cumhuriyet Ba şsavc ıl ıklannda ç ıkan iş-
lerin % 16.7 si, DGM'Ierinde de % 5.7'si yetkisizlik ve görevsizlik karar-
larına aittir. Almanya ve Fransa' daki yarg ılama süreleri için bkz., M. T.
Yücel, "Ceza Adaleti", Yargı tay Dergisi, C. 18 (Ocak-Nisan 1992) s. 1-2,
55. 83-84. Kanada Environics Araş tırma Ltd. Şt. 'nce Kanada Ceza Adale-
ti sistem ve işleyiş i hakkında yap ılan kamuoyu araş tı rmas ı sonuçlarma
göre;

• Kanada halkının ceza adaleti hakk ında olumsuz görüş beslediğ i;
• Suçlulara ma ğdurlardan fazlaca adil davran ıldığı;
• Zenginlerin kaynldığı; kad ınlar ile gelir düzeyi düşük Kanadalilara

karşı ise aleyhte bir tutum tak ınıldığı;
• Suçlu say ıs ı ile baş edebilecek oranda mahkeme ve hakim bulun-

madıı; ve
• Infaz kurumlarının birer ceza infaz kurumu olmak yerine mesire

yerleri olarak görüldü ğü saptanmış tı r.
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S İ STEM İ

TÜRK CEZA S İYASET İ VE KRiM İ NOLOJ İ S İ

Türkiye	 Fransa	 Oran
(%)

Nüfus	 .	 61 201 729	 58 073 600	 -5.1
Mahkeme say ısı 	 5 238	 2 308	 -55.9
HAkim ve Savc ı sayısı 	 7 139	 6 198	 -13.1
Savcılılciar
Gelen İş 	 ___________ _______________
Hazırlık	 1 970 834	 4 603 700	 133.5

Çıkan
Takipsizlik	 647 934	 4 264 117	 588.1
Kamu davası 	 667 256	 703 831	 5.4

- Çek'e ilişkin	 108 622	
(Suç olmaktan
çıkarılmış tır.)

Ceza Mahkemelerince
Verilen Kararlar
Devlet Güvenlik M. 	 5 009	 -	 -
Ağır Ceza M.	 33865	 2127	 -93.7
Asliye Ceza M.	 368 310	 418 924	 13.7

1 235 893

Sulh Ceza M.	 380 424)	
(872. 983'ü 224 8

Ceza
Kararnamesi)

Çocuk M.	 54 216fl	 44 256	 -18.3
icra Ceza M.	 367 657
Trafik M.	 14 295
Toplam	 1 223 776	 1 701 140	 39.
Temyiz Evresinde
Verilen Kararlar
Yargıtay	 109 073	 7 338
İstinaf	 -	 40 761
Toplam	 109 073	 48 099	 -55.9

r>Fraa'da Ceza ıcararnamesi uygulamas ında görülenyoğunlukTürkiye'de
Cumhuriyet Savc ı lıklarınca tatbik edilen ön ödeme için geçerlidir (TCK
119. m. Toplam ı : 414 427).
Çocuk ve diğer Ceza Mahkemelerince 11-14 ve 15-18 ya ş gruplar ının
tümü hakkın- daki kararları içermektedir.

Oran[ Fransa/Türkiye - 11 * 100

'ısı
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	CEZA ADALITI	 10. 10. 6. Yapt ırımlar ın Aşınması
S İ STEM İ

 Hükmedilen/ verilen ceza yaptırımlarmın tam olarak ye-
rine getirilmediği; sık ç ıkarılan aflar sonucu cezalarm kesinli ği
ilkesinin erozyona uğradığı kriminolojik bir olgu olarak belir-
mektedir. Bu durumu para cezalarma özgü belgelemek üzere
on yılı (1993-2002) kapsayan sürede kesinle şen para cezaları ile
tahsil edilen ceza miktarlar ı TL ve $ olarak a şağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Tablo 55. Kesinleşen para cezas ı Tahsil edilen para cezası

On yıllık sürede kesinleşen para ceza niktarmda $ olarak
% 126 oranında bir artışa tanık olunurken infaz edilen para
cezası oranının 2000 yılına kadar artış trendi gösterdiği; o yılda
azalmaya başladığı ve 2002 yılında % olduğu görülmektedir.
2002 yıl ı verilerine göre, idari ve adli para cezalar ının % 51'i,
trafik cezalarının % 54'ü, vergi cezalarının da % 47sf infaz
edilmiştir.

10. 10. 7. Sanıklara Özgü Merkezi Adli Sicil

Cumhuriyet Savc ıl ıklarmca farkında olmadan yürütülen
paralel soruşturmalar/mahkemelerce verilen gıyabi tutukla-
malarrn varlığı karşısında adli sicil örne ğinde olduğu gibi ceza
yargılamasma özgü merkezi bir bilgi bankasm ın oluşturulmas ı
yerinde bir tedbir olacaktır. Bu bilgi bankasına ilk etapta ağır
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cezalık işlere ait olmak üzere şu bilgiler konulnıalid ır:IU	 CEZA ADALET İ

SISTEMi

1. Sanık hakkındaki kimlik bilgileri; gerektiğinde kimlik

belirlemesine yard ımc ı diğer özellikler;

2. Hazırlık ve yargılama evresine ait dosya numaraları ;

3. Suçlar hakkında ayrmtılı bilgiler ve tarihleri;

4. Savc ılık ve yargılama evresindeki işlemler (takipsizlik,

kamu davası, gıyabi tutukluluk karar ı) ile ilgili yasa madde-

leri.

İşte Emniyet Genel Müdürlü ğü bilgi bankası ile entegre

edilecek bu bilgi bankas ı suçların önlenmesi ve suçluların
yakalanmas ında etkinliği artırabilecek önemli bir vas ıta ola-

bilecektir.

Sonuç

Kuşkusuz, adalet sektöründe güçlü yönetim enstrümanlar ı
ile hükümetler iyi siyasetlerin kötü siyasetlerce alt edilmesini
önleyebileceği gibi halkın suça kar şı keyfi ve koordinesiz eylem
taleplerinin üstesinden gelebilir!

" Kamu düzeninin korunmas ı ile ilgili suçlar ve organize suçlara özgü bil-
gi bankas ı oluşturulmas ı için bkz., Adalet Bakanlığı Ceza Işleri Genel
Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 04/10.06.02/4 say ı ile 01.01.2006 gün
ve 05/010.06.02/5 say ıl ı Genelgeleriyle, haklar ında bilgi fişi düzenlene-
cek kişiler için "san ık takip formu", "yakalama müzekkeresi" ile "G ı -
yabi Tutuklama Müzekkeresi formatlar ı hakk ındaki Ceza Işleri Genel
Müdürlüğü'nün 01.01.2006 gün ve 05/010.06.02/9 say ı l ı Genelgesi (bu
Genelge kapsam ındaki Sanık Karar Takip Formunun 111. Bölümünde
adli sicil bilgi bankas ında tutulan "ceza fişine" özgü bilgilerin aynca
kolluk bilgi bankas ında tutulmas ının yasalliğı ve insan haklan açısından
sakıncas ı irdelenmelidir.); kimlik de ğiştirmek isteyen şahıslar hakkında
Hukuk i şleri Genel Müdürlü ğü'nün 16.4.1996 gün ve 8.36 sayılı Genel-
gesi; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün"tandit ve aranan şahıslar program ı "
hakkındaki 12.5.1999 tarihli Genelgesi.

123 Bu sorunların tartışılmas ı için bkz., Measuring Progress Toward Safety and
Justice: A Global Guide to the Design of Performanr.e lndicators Across the
Justice Secior, Vera lnstitute of Justice, 2004. www. vera. org/ind ıcators
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(UA ADAİFt İ 	 10. 11. Yeni Ceza Usulü Kanunu ve Eleştirisi

	

S İ STEM İ 	
10.11.1 Yeni Bir Ceza Usulü Gere ği (!?)

Ceza usulünde istenilen/hedeflenen sonuç, yalnızca itham
edildiği suçu işlediği makul kuşku ötesinde kanıtlandığırıda
sanığm mahkumiyetirte karar verilmesidir. Yarg ılama usulü
bu konudaki gerçeği saptamak üzere biçimlendirilmektedir.
Ne var ki, kurailarm her zaman do ğru sonuç vermeğe elvere-
cek şekilde tasarlanmas ı mümkün olmadığına ve yargılama
teorileriyle, hangi usuller, kan ıt kurallar ı ve benzerlerinin
hukukun diğer amaçlar ı ile tutarlılik için de bu amaç ı geliş-
tirmek üzere yaz edildiği araştırıldığına göre, Alman orijinli
ceza muhakemesi kanunu124 yerine yeni bir "ceza nı uhakenıesi
kanunu" yaz etmenin(!) ne derece gerekli oldu ğu konusu acaba
ayrmtıli olarak değerlendirildi mi? Büyük ölçüde önceki ceza
muhakemesi kanunımdaki düzenlemeler aynen korundu ğuna
göre yeni bir sistemden söz edilebilir mi? Yürürlükte bulunan
sistemin de-fiıcto işleyişine yönelik ne tür analiz çalışmaları bir
değişim ihtiyacına işaret etti? Değişimin tattıl olmas ı görüntüsü
yerine istinaf ve YTCK (Yeni Türk Ceza Kanunu) nedeniyle
Fransa/Almanya örne ğinde olduğu gibi kısmi değişiklikler
yapılması mümkün olamaz mıydı? Bu değişimde hedeflenen
temel amaçlar nelerdi? Yeni Kanunun genel gerekçesine bakıld ı-
ğında, soyut irdeleme ve kar şıla ş tırmalı usul hukuka yap ılan
atıflar dışında ülkemize özgü (salt %30'luk beraat oranı chşında)
ne türden analizler bu yeni kanuna dayanak olmu ştur?121 Bu
kanıırıia "ijhrn, ı oran ında" son kırk yıld ır sağlanamayan bir azal-
ma sağlanabilecek midir?' Yine her yıl geniş kapsaml ı af gibi
beliren zaınanaşınM nedeniyle düşme sayısında belirli bir oran
mı hedeflendi? AİH Mahkemesinde ülkemiz mahkumiyetine

124 Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Kanunu, (N; Kunter'in Ön-
sözü) (Çev. F. Yenisey) Yarı açık Cezaevi Matbaas ı , Ankara 1979. Ayr ı ca
bkz., Council of Europe, Histdrical Research on Crime and Criminal Justice,
Strasbourg 1985:

125 J l'radel, Çağdaş Sistemlerde Karşı laş tı rmalı Ceza Usulü, (Terc. S. Dönme-
zer) Beta, Kas ı m 2000; TBMM, Ceza Muhakameten Usulü Kanunu Tasar ı sı .

ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535,1/292).
' M. T. Yücel, Hukuk Süs yotojisi, Ankara 2004, s. 309.
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neden olan makul süre taşmaları acaba makule indirilebilecek CEZA ADALETi

mi? İlk derece mahkemeler ile Tenyiz aras ında yer alacak S İ STEM İ

"istinaf'la yargılama sürecindeki "sürat" mi gerçekle şecek?127
Sistemde artan iş yükünü azaltmada diversion/ itham pazarli ğı
tedbiri olarak "uzlaş tı Tn ıa"/ "etkin pişmanlık" ne derece etkili
olacaktır? Bu kurumların öğreti ve adliye kültüründe alt yap ısı
olu ş turulmadarı spontan etkinliği beklemek ne derece gerçek-
çidir? Ceza Kanunu'nda yer alan "kabahatlerin" de-kriminalize

edilmesi sonucu sistemdeki i ş yükü, özellikle metropol kent
adliyelerinde ne derece olacaktır? 2010 y ıh metropol adliyeleri
için yapılan iş yükü tahminleri1 karşısında bu beklenen etki
kayda değer olabilecek mi? Iş yükünde ciddi nicelikte bir azal-
ma isteniyorsa, kolluk evresinde diversion sağlayıcı tedbirlere,
İngiltere örneğinde olduğu gibi "kolluk ihtamza", neden yer
verilmedi? Daha da önemlisi, savc ılıkta "kanunilik ilkesi" yerine
"niaslahata uygun luk/takdirilik ilkesine" geçiş sağlanmayıp, karma
bir sistem doğrultusunda, "etkinlik piş manl ık"a özgü cezaya
hükmedilmeyecek haller için "kovuş turulmaya yer almadığma"

karar verilmesi yöntemi neden ye ğlendi? Öte yandan, şüpheli/
sanık ile mağdur aras ında bozulan dengeyi' 29 yeniden oluş-
turmak üzere mağdur lehine getirilen yeni hükümlerin sosyal
gerçekleşmesi koşulları haz ırland ı mı? YTCK (Yeni Türk Ceza
Kanunu m. 61-62) ile ağırlıklı olarak gündeme gelen suçlu hak-
k ında psiko-sosyal anket hazırlanmas ı (SAR) ve hükümlülerin
denetimli serbestiye (probation) tabi tutulması için, iş yüküne
oranli personel say ıs ının de facto gerçekleşmesi doğrultusun-
da kaç yıla gereksinme oldu ğunun planlamas ı yapild ı mı?'3°

127 Tüm hukuk sistemlerine özgü iki temel ilke vard ır: 1) Maddi gerçeği
saptamak için olabildi ğince çaban ın gösterilmesi; 2) Denetim mahkeme-
sinin maddi ve hukuki yönleri ne derece kontrol edebilece ğidir-kontrol
ilkesi. Tüm kararlar ın denetleneceğine ait bir kural da yoktur. Kanun
yazı eldeki olanaklann elverip vermemesi üzerinde önemle durmal ıd ı r.

1 M. T. Yücel, Türkiye'de Yargı n ı n Etkinliği, Ankara 2001, s. 95.
129 M. T. Yücel, "Hukukun Sosyal Teorisi", TBR Dergisi, Say ı 52 May ıs/Ha-

ziran 2004 55. 118-133.
130 Denetimli serbestlik (probation) ceza sistemimize YTCK (m. 51-5/2004)

ile girmiş olmay ıp, 2253 say ı l ı Çocuk Mahkemelerinin Kurulu şu, Gö-
rev ve Yarg ılama Usulleri Hakk ında Kanun'un (1979) (Çocuk Koruma
Kanunu ile yürürlükten kald ı rılm ış tır-2005) 29-30. nı addeleriyle ön
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CEZA ADALET! Personel ile iş yükü arasında etkin bir işlev görmeye elverişli
S İ STEM İ bir oran kurulamadığında baz ı kurumların de-jure varliğının

biçimsel olmaktan öteye gidemeyece ği dü şünülmedi mi?
veya bu türden bir gerçek 647 saydı Ceza/ann İnfaz ı Hakkı ndaki

Kanun'da (1965) yer alan erteleme hükmünün son 39 y ıllık
uygulamasında görüldüğü üzere "negatıf bir hal" saptanma-
dığmdan ertelemeye hükmedilmesi gibi biçimsel otomati ğiıı
devreye girmesinde görülmedi mi? Gerçe ğin daha somut bir
göstergesi olarak, 11-14 ya ş grubu hükümlü çocuklar için 26
y ıldır uygulama olanağı bulunamayan probation kurumımun
15-18 yaş grubu ile birlikte yetişkinleri de kapsar şekilde uygu-
lanabileceğini düşünmek illüzyon değil midir? En son olarak ta
tüm bu değişiklerin getirece ği mali yükün ne olacağı saptand ı
mı? İşte bu soru cümlelerini şimdilik noktalayarak CMK'la
yapılan düzenlemelerden özgün olanlar ın sistem analizi ile
olas ı etkilerini irdeleyelim.

10. 11. 2. İlkesel Yakla şım ve Görüntü

Ceza usulünün temel amacı, işlenmiş eyleme ilişkin mad-
di gerçeğin ortaya çıkarilmasıdır. Kuşkusuz, maddi gerçe ğin
ortaya çıkar ılmas ı konusunda olanaklar s ınırsız olmadığı gibi
yapılacak araştırma ve soruşturma da s ınırsız değildir. A İHS 5,
6 ve 13. maddeleri ile ceza yargılaması formatlanmıştır (Ana-
yasa 38 ve 90 maddeleri).

görülmüş olmas ına karşın 26 y ı llık uygulama evresinde bu kurumun
Anglo-Sakson/K ı ta Avrupas ı düzeyinde tek bir uygulamas ına tan ı k
olunamam ışhr. Probation kurumunun ayr ıntı l ı analizi için bkz., M. T.
Yücel, "ABD'de Yeti şkin Suçlulara Tatbik Edilen Deneme Müessesesi
(Probation) Tetkik ve Tahlili ve Bu Müessesenin Türk Ceza Hukukuna
Intikali Imkanı", Adalet Dergisi, s. 11-12, 1965, ss. 13134327. Ku şkusuz,
yeterli bilinç olu şuncaya kadar anket raporu uzun y ı llar biçi ırısellik öte-
si bir iş lev görenıeyecektir. Bu sürenin kısaltılmas ı amac ıyla toplumsal
korunma aç ıs ından anket raporu haz ırlanmas ı mn ciddi suç faillerine in-
hisar ettirilerek ayr ıntı lı, işlevsel raporlama sistemi gerçekleştirilmelidir.
Bu evreden sonra kural olarak haklarında rapor düzenlenmesi hiç fark
yaratmayacak suçlular için anket raporu düzenlenmemelidir. Bkz., 5402
sayı l ı Denetimli Serbestlik ve Yard ı m Merkezleri ile Koruma Kuralian Kanunu
(K. T. 3.7.2005- RG 20.7.2005-25881)
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Ceza usulüne özgü kar şılaştırmalı bir incelemede, usul CEZA A[)ALET İ
sistemlerinde amaç-ilkeler aç ısından birlik olmasına karşılık S İ STEM İ
araçlar açısından bu birliğe tanık olunmamaktad ır: Örneğin,
Avrupa kıtasında suçsuzluk karinesi ilkesinde bir uzlaşma sağ-

lanabilmesine karşın bu konudaki teknikler ve özellilde hakim
ve tarafların rolü bakımından sistemlerin birbirinden ayrıldığı
görülmektedir.

Genelde, CMUK'ta 28 kez yap ılan değişikliklerle, hukuk
düzeninin, suçsuzluk karinesi, savunma hakk ı gibi temel ilke-
lerine zarar vermeksizin /ihlal etmeksizin ceza adaleti süreci
ritnıinin olabildiğince hızlandırılması hedeflenmiştir. Sürat
herkesin (mağdur, suçlu ve halk) yararına olan ilkesel bir de-
ğerdir: Ma ğdurun psikolojik tatmini yanında maddi/manevi
zararlar ının zamanhca giderilmesi; masum bir zanlin ın kısa
zamanda aklanabilmesi; itham edilmekten kurtulmas ını sağ-

layıcı kanıtlara ulaşılabilmesi; potansiyel suçlular için cayd ırıcı
olabilmesi; ve halk kat ında cezaların genel önleme işlevine
etkinlik kazand ırılmasıdır.

Hazırlık evresinin açılmasına hemen/otomatik olarak gi-
rişilmemesi sistemde etkinlik bak ımından gereklidir. Sistemin
ilk cümle kap ısında ayıklama işlemi (case screduing) yapılarak,
"makul şüphe" olmadığında soruşturma aç ılmamalıdır. İşte

takip, soruşturma ve ay ıklama işlevini içeren bu evreye geçiş
insan haklar ı ve dava ekonomisi bakmundan önemli olduğu
kadar de facto vatandaşlara babşedilen hürriyetlerin bir ölçe-
ri/ turnusolu olmaktad ır.

Bu evrede, soru şturma konularının neleri kapsanias ı gerek-

tiği; maddi konu ve kusurluluk/sorumhilukla yetinmeli nıidir?
Yoksa soruşturma, şüphelinin/sanığın kişilik unsurlar ım da
kapsamalı mıdır?sonısu gündeme gelmektedir. Anglo-Sakson
sisteminde kriminolojik gözlem raporu/ psiko-sosyal anket
(gerichtshilfe)/ (pre-sen tencing report) haz ırlanmas ına hüküm

(guilty) sonrası imkan varken Alman orijinli usul sistemin-iz-
de, savc ılık, araş tırmalarmı ceza kanununa göre yapt ırımın
belirlenmesi için zorunlu ö ğelerin bulunmas ı hususunda
(TCK 61-62) geniş kapsamlı bir kişilik araştırmas ına hemen
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CEZA ADA İLT İ başlanılmasmı gerektirmektedir. Sosyal anketin uygulamada
SISTEMI dikkat çekecek şekilde genişletildiğirte tanık olduğumuz Al-

manya (StPO 160-3) örnek al ınarak Cumhuriyet Savcıs ı (CMK
161/CMUK 153 "her türlü ara ş tı rnrnyı yapabilir") şimdilik ağır
cezalık işlerinde ruhsal patoloji örneği sergileyen şüpheliler/
sanıklar (mükerrir, itiyad ı, suçu meslek edinen ki şi veya örgüt
mensubu suçlu) hakk ında psiko-sosyal ar ıket haz ırlanması-
na soruşturma işlemleri s ırasında koyulmal ı;131 ve hürriyeti
bağlayıcı cezaya mahkumiyet halinde de anket raporu infaz
kurumuna gönderilmelidir. Ne var ki, en azından probation gibi
bir kurum için sine qua non olan psiko-sosyal anketin ne derece
önemli olduğu bilinmediğinden CMK'un "genel" ve "madde
gerekçeleri" ile Adalet Komisyonu Raporunda hiç değinilme-
diği görülmektedir. Bu konu 5402 sayıli L)enetinıli Serbestlik ve
Yardı m Merkezleri ile Koru n ın Kurallan Kanunu bağlamında dü-
zenlenerek "sosyal araş tı rma raporu" (SAR) içeriğine 13. madde
b) bendinde yer verilmiş tir.132

Soruş turmay ı yürüten birimlerin eyleyicilerine egemen
olan üç temel ilke ise şöyledir: Etkinlik, sürat ve dürüstlük/hak-
kaniyettir. Bu kavramlar ın içerikleri özet olarak, etkinlik-yasal
amaçları gerçekleş tirmek kadar kamu güvenliğini artırmak
üzere eldeki kaynaklar ın ekonomik şekilde kullan ı lmas ı ;
bu doğrultuda savcının tüm ara ştırma işlemlerine, fiillere
başvurabilmesi;ekip çalışmas ı, görev analizlerinin yap ılmas ı,
iş türlerine göre uzmanla şma; adliyelerde can güvenli ği sağ-
lanmas ı ve gereksiz yere kamu davas ı aç ılmamas ı; sürat-just in

131 (6) ... mükerrir hakkmda cezan ın infazmdan sonra denetimli serbestlik ted-
biri uygulanır.

(9) Mükerrirlere özgü... cezanın infaz ından sonra deneti ınli serbestlilc
tedbirinin, itiyad ı suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu
suçlu hakkmda da uygulanmas ına hükmedilir. (TCK 58).

(3) Cezas ı ertelenen hükümlü hakk ı nda, bir yıldan az, üç y ıldan fazla
olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir...

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükün ılüye relıberlik edecek bir uz-
man kişiyi görevlendirebilir.... (TCK 51).

132 Denetinı li Serbestlik ve Yard ı m Merkezleri ile Koruma Kurul/an Yönetmeliği
TC Resmi Gazete (20.12.2005-26029); ayrı ca bkz., Anuk, Ersoy, Bulmu ş ve
Ziyalar, "Denetimli Serbestlik ve Sosyal ıncelenıe Raporu", Güncel Hu-
kuk, May ıs 2007, ss. 25-6,
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tiıne'in işlerliği, işlerin hızlandırılmasını sağlayıcı hükümler ve CEZA ADALET İ
teknoloji katkısıyla süratin sağlanmas ı; tutuklama süresinin ve SISTEMI
sayısmın olabildiğince azaltılmasıxlühi stlük ise-şüpheli/ sanığın
leh ve aleyhinde soru şturma ve araştırma yapılması gereğine

işaret etmekte; AİHS'nirı 6. maddesinde "her kişinin davasınm
dürüst olarak görülmesini istemek hakkına vurgu yapılmakta;

ahlakın hukuku öncellemesi ile soruşturma organlarının kanıt-

ları alı1ka saygınhk içinde toplanmas ı gereği belirmektedir233
Özetle, bilimsel, normatif, teknolojik ve ahlaki kültür kullanı-
larak yargılama sürecinde gerçeği yakalama gücünü artırmayı
hedefleyen yarg ısal hümanizme (insanın özgün bir yaratık
olmasına) odaklanılmalidır.

Kamu davas ı öncesi ay ıklama işleminde zamanla "yeterli

belirti" ölçütünden "yeterli kan ıt"a geçilnıiş (StPO m. 152) iken,
CMK'la da "yeterli şüphe" (!) ölçütü yaz edilmiştir (CMK m.

70-Kanunilik ilkesi). Bu değişimlerle, uygulama kültür ve reflek-
si oluşmasının önemli ölçüde aksayaca ğı göz ardı edilmiştir.
Nitekim, 1929 yılına kadar elli y ıl yürürlükte kalan 1879 tarihli
Fransız orijinli " Usulü Muluzkenuı tı Cezaiye Kanunu'ndan çok

farklı olan Alman orijinli CMUK uzun süre eski alışkanlıkların
etkisinde kalarak sistemine ters dü şen bir biçimde yorumlan-
mıştır(!).

Her şeyden önce, kamu davas ı açmak için "yeterli belirti"

yerine getirilen "yeterli delil" ölçütü istenilen işleve kavuştu-

rulamamıştır. Bunun en belirgin nedeni ise, Savc ılara güven
duyulmamasıdır. Bu duygu adliye kültürümüzün yerle şik

bir öğesidir. Bu durum, Savc ıların ciddi bir hazırlık işlemi

yapmaksizın kamu davas ı açmas ı tutumu ile beslenmektedir.
Nitekim, adalet müfettişlerince 1986 yılı Ankara Cumhuriyet

Savcılığı denetiminde, hazırlık soruşturmalarının tamamına

yakın bir kısmının zabıtaya yaptırıldığı;derdest 31074 hazırlık
evrakından yalnızca 732'sinin (% 2.3) Savcılarca tahkik işlemine
tabi tutulduğu saptanmıştır.

133 M. T. Yücel, Hukuk Feisefesi, Ankara 2005, s. 131; D. Özlem, "Ahlak Hu-
kuku Onceler" Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi: 4 (Ist. Barosu) Istanbul
2002,s.20.

134 StPO (Strafprozessordnung) Alman Ceza Usulü Kanunu
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CEZA ADAIET İ 	 Ülkemizde, yeterli delil ölçütüne göre dava açma tekeli-
S İ STEM İ ni elinde bulunduran Savc ıların bu ölçüte ne derece işlerlik

kazand ırdığı somut veriler (beraat oranları) ışığında kuşkulu
görülmektedir. Bu ölçüt, Savcıları kamu davası açılmas ı için
gereken "yeterli delil" için objektif bir değerlendirme yapma
imkm bulamad ıklarmdan nu yeterli bir i şleve kavuşama-
nııştır? Yoksa önceden kamu davas ı açılmas ına egemen olan
"yeterli belirti" ölçütünün yarattığı kültür ve davranış tutumu
karşıs ında "yeterli delil" işlevden yoksun mu kalmaktad ırlar?

Kuşkusuz, Savcılar, her sanık için yap ılan suç isnadma
ilişkin mahkumiyete yönelik gerçek bir beklentiyi besleyecek
yeterli delil oldu ğu konusunda tatmin olmalıdırlar. Savc ılar,
savunmanM görü şlerini de göz önüne alarak tezlerini nas ıl
etkileyeceğini de göz önüne almalıdırlar. Kuşkusuz, mahku-

miyete ilişkin gerçek bir beklenti olup ol ınanuısı "objektif bir test"
niteliğindedir. Bu test, mahkemece, hukuka uyarl ı ikame edilen
leh ve aleyhteki deliilerin değerlendirilmesi sonucu büyük bir
olasılıkla sanığın mahkumiyetine karar verilmeyece ği anlamına
gelmektedir.

Cumhuriyet Savc ıları kamu davas ı açarken yeterli delil
olup olmadığına karar verirken, delillerin kullan ıl ıp kullan ılma-
yacağı ile güvenilirliğini de göz önünde bulundurmahclirlar. Baz ı
davalardaki sözde deliller ilgiyi çekmezken; baz ı davalardaki
delillerde, ilk algılandığı gibi güçlü olmayabilir. İşte bu nedenle
kamu davas ı açilması sürecinde yanıtlanması gereken sorular
şunlar olmalıd ır: Delil mahkemede kullanılabilir mi? Deliin
mahkemede kabul görmemesi olas ılığı var mı? Bazı ceza usulü
kurallarının ilgili delilin hükme esas al ınamayacağını emret-
mesi (CMUK m. 238, 254-2/CMK m. 217-2) kar şısında, delilin
elde edilmesi şekli veya dolayl ı tanık ifadesi nedeniyle delil
mahkemece reddedilecek mi? Bu durumda, gerçekçi bir şekilde
mahkumiyete götürücü nitelikte di ğer deliller var mı? Delil
güvenilir mi? Suç itiraf ı örneğin sanığın yaşı, zeka derecesi veya
anlama gücü olmayışı nedeniyle güvenirlikten yoksun mudur?
Tanığm özgeçmişi göz önüne alındığında Savc ılığın davasını
zayıflatma olas ılığı var mı? Tanığın saik ının karanlık olması
veya sabıkasmın bulunmas ı, kendisinin davaya yakla şımını
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etkileyebilir mi? Tamğın kimliği sorguland ığında, elde edilen CEZA ADALET İ

kanıtlar yeterince güçlü mü? Ne var ki, Savcılar, kullanabile- S İ STEM İ

cekleri veya güvenirli ği konusunda emin olmad ıkları kanıtlar ı
da göz ard ı etmemelidirler.

İşte, savcılar kamu davası açılması sürecinde yer alan "ye-

terli delil" ölçütüne işlerlik kazand ırmak üzere sanık hakkında
mahkumiyet beklentisi olup olmad ığım test ederken şimdiye
dek sözü edilenleri özenle irdelemelidirler. Özetle, kan ıtlar ı,
kamu davas ını açmak hususunda yeterli say ılıp say ılamaya-

cağını savcılar takdir edecektir. Şimdi "yeterli kan ı t" ölçütü
oturmadan terimlerle oynay ıp, "yeterli şüphe" denilmesinin ne

anlamı olabilir ki?

Yazar ın son on beş yıldır kamu davas ı aç ılmasmdaki
enflasyonist e ğilim karşısında sistem eyleyicilerine yönelik
kültürel değişim girişimlerinden istenilen sonucun al ınama-

mas ı; yine 1937 yılında dosyanın zarfa konulmak yerine tek
teli dosyaya geçilmesi sistemine yeni bir biçim vermek için on
yıl önce geliştirdiğim yeni dosyanın Rize C. Savcılığı dışında

kullanılmaması kültürel değişimin ne derece zor olduğunun
en somut göstergeleridir.

CMK'la yeterli şüphe olu ş turacak dem elde edilmemesi/
kovuşturma olana ğının bulunmaması hallerinde "kovuş turmaya

yer olmadığı na"/ "takipsizlik"(nolle prosequi) karar verilmesi ön

görülmüştür (CMK m. 1721StPO135 170-2). Gerçekte olmas ı
gereken, suç eylemi hakkında şüphe olmay ışı nedeniyle so-

ruşturmaya son verilmesi; soruşturmanın nihai sonuçlar ının
dayandığı temelleri göz önüne alındığında "son duru şma" da

şüphelinin beraat olasılığı mahkumiyet olas ılığından daha
yüksek olduğunda suç eylemi hakkında şüphe olmadığının var

sayılmas ıdır. Geleneksel adliye kültüründe Savc ılara özgü böy-
le bir takdir değerlendirmesinin yeri olmadığı vurgulanmakta;

Savc ılığın genelde ayrıştırıcı olarak katalizör olma dışında bir

işlevi olmadığı izlenimi edinilmekte ise de,CMK'ta "kovu ş tur-

maya yer oln ıadLğı " karar ına itiraz üzerine a ğır ceza mahkemesi

başkan değerlendirmeyi yaparken kamu davasının açılıiıas ı

133 Alman Ceza Usulü Kanunu.
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CEZA ADALETi için yeterli nedenler bulunup bulunmadığına bakmas ı (m. 173-3)
SISTEMI istenilmektedir.

Karşılaştırmaya olanak sağlamak üzere, karar vermede
Alman saVcilar ın elindeki seçenekleri l3l sergilemek üzere aşa-
ğıdaki tabloya yer verilmiştir.

Tablo 56.
1 Çözüm türü	 Önkoşullar

-Az ciddi suçlar,

Sonland ı rma	
-suu ı un minör r neIikte dü şünülmasi,,
-Takipte kamu yarann ı n az olmas ı ,

1 

StPO 153.	
-1 nolu bent, ikinci cümlesi uyannca mahkeme onay ı n ı n

Suçlu!uğun
hafif nita)iMa

düşünülmemesi
-Ciddi suçlara da uygulanabilir,
-Kamu yarar n ı n olmamas ı

SO 153 b	
-Mahkemenin ryapt ı nmla (ömeğ in lazmin, suçlud1

Sonland ı rma	
(yaz ı l ı olmayan öğe).

Şartl ı ve talimatl ı
3 sonland ı rnıa

StPOl53amd

Ceza karamamesi usulü
SLPO 407 md ve dv,

göre kamu davası
açılmasındaki kamu
yararının olmaması

-Az ciddi suçlar.
-Kamu davas ı ndaki yarann yapt ı nrnla gidedlebilecağ i.
-Suçluluk derecesinin bir engel olmamas ı ,

bir engel oluşturmama
-Az ciddi suçlar.
-Buulann fazlaca aç ı klığa kavuşturulmas ı na gerek
olmad ığı ,
-San ı k için beklenen hapis cezas ı n ı n bağ lay ı c ı yapt ı nm ı n

gerekli görülmesi
1

H ızl ı usul	 -Mevcut bulgular veya kan ı tlann belirgin olmas ı

SO 417 md ve dv.	 1 karşı s ı nda derhal duru ş ma aç ı lmas ı n ı n uygunluğu,
-Beklenen hapis cezas ı n ı n bir y ı l ı geçmemesi.

Davanın de ıhal görülmesi
için uygun olması

6 1 Normal usuller StPO 170m. lfiddianameler	 >1

136 Schlüchter, Beschleunigtes Verfuhren, 1999, p. 69.
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Savcılık soruşturma evresinde, yukarda de ğinildiği üzere, CEM ADALETi

tarafsız bir makam olarak suçland ırmaya yöneltici gerçekler ile SISTEMI
şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığını gerektirecek
gerçekleri de soruşturmak (şüphelinin leh ve aleyhindeki delilleri

toplamak) ve şüphelinin haklarmı korumak zorundadır (CMK
m. 160-2/ StPO 160-2). Bu hükmün gereği olarak şüpheli so-
ruşturmaya konu olan itham hakkında dinlenmek ve Savcilıkça
nihai karara varılma öncesi ek kanıtlarm göz önüne alınmasını
istemek hakkına sahip bıılimmaktadır.137

Ön soruşturma Savc ının egemenlik alanı ise,duruşmada
hakimin egemenlik alan ıdır. Hakim veya mahkeme başkan,
duruşmayı hazırlamakta (CMK 175) ve yönetmektedir (CMK
192-1,203). Hakim gerçekleri aray ış sürecinde maddi hakikati
kendi girişimi ile bulmak zorunda (CMUK 237/ StPO 244-2)
olup; bu süreçte Savcılık, sanık veya samk avukat ınca sunu-
lan veya istenilen kanıtlarla sınırli değildir. Bu saptama, ceza
usulünün "inquisitorial" (tahkik sisten ıi) olarak nitelendirmenin
nedenini oluşturmaktadır.

Hükmedilecek ceza yaptırımı/ güvenlik tedbirine ilişkin
olarak ta, hakim Savc ılık ve sarıığm istemleri ile bağlı değildir
(CMUK 197/StPO 206). Savcınm isteminden daha ağır bir ceza
olabileceği gibi sanık ve avukatın istenıinden daha hafif bir
cezada olabilir.

Savcılık, sanık ve avukatı ile "katılan" duruşmada hakların
kullanarak aktif bir rol alabilirler. Önemli sorun adliye kültürü
ve metropol adliyelerinde ağır iş yükü altında bulunan hakim-
lerin buna izin verip vermemeleridir. Savc ılık ön soruşturma
evresinde olduğu gibi duru şmada da sanık lehine olan yanları
dile getirmek zor undad ır. Savcı, kanıtlar mahkumiyet için
yeterli görülmediğinde sanığın beraatını da isteyebilir; sanık
lehine kanun yoliarma ba şvurabilir (CMK 260-3). Yine tüm
sorun, savc ılarda bu türden bir uygulama refleksinin gelişip
gelişmediğidir(!?).

137 Hazı rl ık evresinde gereksiz yere kamu davas ı aç ılmas ını önlemek üzere
özellikle metropol kent adliyeleri Cumhuriyet Savc ılıklarmda tüm iddi-
anarnelerin en k ıdemlilerden olu şan bir ekip tarafmdan kontrol edilme-
sinin kurumlaş tınlmas ı iz cr11 de size bir gereksinme olmuş tur.
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CEZA ADAftT İ 	 Yargılamada kanıtların değerlendirilmesi lükimin tak-
S İ STEM İ dirine bırakılmıştır ("kan ı tlann serbestçe takdir edilnıesi/vicdani

kan ı t serbestisi" ilkesi) (CMK 216/ STPO 261). Hakim hiçbir
yasal düzenleme ile s ınırlı olmaks ızın sadece mantık kurallrı,
deneyim ve özellikle bilimsel deneyimin sağladığı ilkelerle
bağlı bulunmaktadır.

Duruşmaya, ara verilmeksizin devam edilerek hüküm
verilir ve ilke olarak duru şmamn makul sürede bitirilmesi ön
görülmüş (CMK 190); belli bir süreye yer verilmeniiştir. Avrupa
ülkeleri usul yasalarmda ki düzenlemelerde aynı şekildedir.

Davalarm hızla sonuçlandırılmas ı, tutuklu kişilerin makul
süre içinde yargılamayı isteme haklar ı, anayasal norm olarak
hukuk sisteminde yer almış; hızh yargılama kavramı, adaletin
bir gereksiıımesi olarak Anayasa 36,141 ve Avrupa insan Haklar ı
Sözleşnıesi' nin iki maddesinde ifade edilmışbr:' Birincisi,"/ıer
tutuklu san ığın makul bir süre içinde yargılanmas ı veya usul çerçe-

vesinde salıverilnıesi" gereğini belirten 5-3 maddesi; ikincisi de,
her kişirıin"davasın ı makul süre içinde görülmesi" hakkma sahip
bulunduğunu içeren 6-1 maddesidir. Ku şkusuz, süratin, acele-
cilik ile aynı şey olmadığı bilinmelidir. Önemli olan do ğru karar
verilmesi; akrep ve yelkovar ıın doğru şekilde çalışmas ıd ır.

Kuşkusuz, yargılama süresinin makul süre ötesinde ge-
reğiüden fazla uzaması halinde anılan Sözleşme ve Anayasa
hükümlerine ayk ırı hareket edilmiş olacaktır. Sistemde eyleyici-
lerden kaynaklanan genel bir gecikme yan ında tikel davalarda
makul sürenin saptaııması açısından "taraflann davranışları" ve
"davan ı n karmaşıklığı" önemli öğelerdir. Özellikle, yarg ılamanın
uzaınasında müvekkili açısmdan yarar gören bir avukat, bilgi,
beceri ve retoriği ölçüsünde "h ız kesici" olabilir.

Davanın normal süresini belirlemede önce genelde i şlem/
işlemlerin yap ılması için belirlenen sürelerin ba şlangıç ve bitiş
tarihlerine bak ılmalıd ır. Bu süreler göreceli olup; öznesine

" M.T.Yücel, "Tutuklama-Uluslararas ı BirYakla şım",Adaiet Dergisi, (Mart-
Nisan 1988) s.168; M. T. Yücel, "Ceza Adaleti Sisteminin Sadele ştirilmesi
ve Etkinleştirilmesi", Adalet Dergisi, (Eylül-Ekim 1987)5. 123.
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göre değişmektedir. Mağdur için süre suçun işlendiği andan CEZA ADALET İ

başlarken, koliuk için ihbar/yakalama arundan itibaren ba şla- SISTEMI

maktadır (YTCK66). Mahkeme açısmdan ise davas ının açıldığı
tarihten itibaren geçen süreler hesaplanmaktaçlir.

Ceza Mahkemelerinde 1998 yılmda kesinle şen kararlar-

daki toplam ortalama yargılama süresinin (gün) mahkeme
türü ve evreler itibariyle dağılımına aşağıdaki tabloda yer

verilmiş tir.

1998

Mahkeme türü	 Savc ı l ı k	
Ilk derece	 Yarg ıtay	 Yarg ıtay Toplam

mahkemesi	 Ba şsavc ı l ığı 	 Dairesi	 Gün

DGM	 735	 380	 193	 253	 1561

A ğı r Ceza	 159	 368	 193	 47	 767

As İ iye Ceza.	 89	 337	 90	 37	 553

Sulh Ceza	 35	 132	 85	 60	 312

istatistik analizlere dayak olarak ilk derece ceza mah-
kemelerdeki ortalama yargılama süresi (M) dağılımına ba-

kıldığında 1986-1997 y ıllarına ait veriler aşağıdaki tabloda

sergilenıniştir:

Tablo 58.

Ortalama yargılama süresi = (2X+YZ)/(Y+Z)* 360
X Geçen y ıldan kalan dava sayısı
Y= Yıl içinde aç ılan dava say ısı
Z= Karara bağlanan dava sayısı
Bu tabloya göre süreler, DGM ve Asliye Ceza Mahkemele-

rinde iş artışırıa paralel olarak önemli derecede artnu ştır. Tüm

iyileşlirici tedbirlere karşın aşağıdaki tabloda yer alan istatistik
verilerinde fazlaca bir artış olmadığında bile, istinaf mahke-
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CEZA A pAmi meleri devreye girdi ğinde makul süreyi aşan yargılamalar ın
S İ STEM İ ürkütücülüğü akla gelmektedir. Konuya ortalama yarg ılama

süresi ötesinde say ısal açıklık getirmek üzere aşağıdaki tablo-
da 199512000 y ıllarında çıkan ceza davalann aç ılış yıllarına göre
da ğılımına yer verilmiş tir.

Tablo 59.

1995
A ış Yan	 Çan__

Ceza 1991 ve % 1992 % 1993 % 1994 % 1995 % ToplamMah.	 onces ı

977	 2.7 863 2.4 2407 6.6 10929 29.9 21377 58.5 36553

DGM	 22	 0.3 99	 1.3 625 8.4 2896 39.1 3768 50.9 7410
Asliye 15335 4.0 12300 3.2 30048 77 124752 321 205789 53.0 388224
Sulh	 5858	 1.5 1 4774 1.2 11355 2.9 56454 14.3 15144 80.1 393585

Tablo 60.

-	 2000
Açi- 	 lışıllan 	 Ç ı kan

Ceza 1 1996

Mali	 ve	 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % Toplam
öncesi

Ag ı r
Ceza 2606 5.6 1967 4.2 4366 9.4 13673 29.3 24006 51.5 46618

DGM	 167 3.5 135 2.8 359 7.5 1631 34.1 2487 520 4779
şje 30046 51 25974 4£ 61005 11£ 182171 34£ 226915 431 526111

Sulh	 7100 1.6 6566 1.5 18369 4.2 92976 21.2 314579 71.61 439590

Görülen odur ki, çıkan davalar arasında beş yıl ve öncesi açıl-
mış dava oranları 1995/2000 y ıllarında Ağır Cezalık (% 2.7/5.
6) ve Asliyelik işler (% 4/5.7) bakımından artarak küçümsen-
meyecek bir oram ula şmış tır. Bu gruptaki davalarda yargılama
süresinin İstinaf işlemeye başladığmda, sayıları fazlaca olacak
bölge adliye mahkemelenince verilecek hükümlerin ço ğuna
karşı temyiz yolu aç ı k olmadığından, aralarında içtihat birliği-
nin sağlanması risk altına girmiş olacaktır. Ekonomik suçlara
ait davalarm uzunluğu ve baz ı davalarm zaman aşınıından

200



TÜRK CEZA S İ YASETi VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

düşmesi'39 adalete güveni zedeleyici bir niteliğe bürünmüş tür. CEZA ADALETi

Konuya tarihsel boyutta bakıldığında aflar/ dü şmekr nede- SISTEMI

niyle dalgalanmalara kar şın beraat oranında düşme dışında

fazlaca değişen bir şey olmadığı görülmektedir. Nitekim 1959

yılında çıkan davaların TCK ve özel kanunlara göre açılış yıllan

dağılınıına aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 61.

1959 yılındaki % 23.88 olan beraat oranı ortalamasının son

yıllarda %17.66ya düştüğü görülmüştür. Ne var ki, mahku-

miyet oranının İngiltere'de % 90.3 (1995) Isveç'te % 94.7 (1992)
Fransa'da % 98.9 (1992) ve Japonya'da % 99.9 (1994) olduğu

göz önüne alındığında; Türkiye'de beraat oran ının çok daha

aşağıya çekilmesi gerekmektedir.141

Dava yönetimi bağlamından özellikle ağır ceza mahke-

mesine gelen işler bakımından kamu güvenliği ve korunmas ı
açısından önem arz den işlerin sınıflandırılarak, önem derecesi
yüksek olanlara öncelik verilmesi yöntemine i şlerlik kazandırıl-
ması rasyonel bir çözüm olacaktır (CMUK 206,2-D ıfferentiated

Case Management). Kuşkusuz, kald ırılan DGM'lerinin varlik

nedeni de bu yöntemde sakl ı bulunmakta olup; A ğır cezahk

139 Zaman aşım ı ile düşen çeşitli suçlardan (özellikle yolsuzluk) dava örnek-
leri için bkz., 0. Ekşi, "Adaletimiz çalışıyor ...... Hürriyet, (27.07.2006) s.1,

23.
140 M. T. Yücel, Hukuk Ses yolojisi, Ankara, 2004,5. 106.

2000y ıl ı verilerine göre ceza mahkemesi türü itibariyle beraat/
mahkumiyet yüzde oranlar ı dağılımı

DGM Ağır Ceza Asliye Ceza	 Çocuk Toplam

34.9	 3Z9	 33.3	 12.6	 17.8	 24.8

65.1	 67.1	 66,7	 87.4	 82.2	 75.2
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CEZA ADALEil işler için bu yöntem geçerliliğini korumaktad ır. Ne var ki, yeni
SISTEMI ceza usulünde bu normatif ilke korunmamıştır.

Yargılama süresinin kısaltılmasıru sonuçland ıracak tedbir-
lerin olası riski de göz ardı edilmemelidir. Genelde bu tedbirler
ilk derece mahkemesi hakimine ço ğu işlerin belli bir sürede
karara bağlanmas ına elverir ve bu hal de etkinlik ve verimli-
ligin arttığı izlenimi doğurursa da, san ık aç ısından usulün hiç
de adil olmadığı izlenimini yaratma olasüığı o oranda artabilir.
Sanık duruşmada olaym kendi cephesinden sunu şunu yapa-
bilme fırsatını elde ettiğinde, kendi beyanlar ının ne derece
yanıt bulduğu konusunda geri besiye sahip olduğunda; ve
sonuçta hakim sanık hakkında verilen hükmün adil oldu ğunu
izlenimi verebildiğinde, hakim adaletin etkinli ği için çok şeyler
yapmış tır denilebilir.

Kanıtın hukuka uygunluğu ilkesi doğrultusunda, yüklenen
suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmi ş her türlü delile is-
pat edilebiir(CMK 217-2). Hukuka uygun olmayan kan ıtın en
ekstrem örneği ise suç nedeniyle anrnesia' ya duçar olan (tanıklık
yeteneğine sahip olmayan) ma ğdunın suç eylemi hakkında
tanıklığıdır. Kuşkusuz, kanıtın uygun olmamas ı nedeniyle bu
mağdurun tanıkliğı mahkemece ret edilecektir.

Suçluluk (Schuld) kavramı, ceza hukukunda yaptırımsal
düzenlemelerin odağında bulunmaktad ır. Bu kavram suç-
luluğun farklı yoğunlukta belirebileceği düşüncesine dayalı
olarak suçluluk derecesinin farkl ılığına işaret etmektedir. Bu
kavramla, eylemin yönleri ile sonuçlarına ilişkin yönleri olmak
üzere "suçlanabilirliğin" bazı yönlerine yollama yapmaktad ır.
Suçluluk derecesinin, suçlunun eylemi ve suçun sonuçlar ı ola-
rak iki bileşeni vard ır. Sanık başkaca hareket edebilme (suçlu-
nun eylemi) ve böylece haks ızlık yapmaktan kaç ınma olanağı
(suçun sonuçları) varken, buna yönelmemesi nedeniyle suç-
lannıaya maruz kalmas ı söz konusudur. TCK 61. maddesinde
cezanın tayini s ırasmda göz önüne alınacak konular s ınırlay ıcı
olmamak üzere s ıralanmıştır (SIGB46/Alinan Ceza Kanunu).
Bu s ıralamanın,suçlunun eylemi, işleniş biçimi, kusurun ağır-
lığı, amaç ve saik, meydana gelen zarar ve tehlikenin a ğırlığı
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yanında failin geçmişi/sabıkas ı, mağdura karşı taznıin veya CEZAADALET İ
iade çabası gibi suç öncesi ve suç sonras ı suçlunun davram şını s İ STEM İ
içerdiği görülmektedir (TCK 62) . 141 Suçun sebep olduğu her
olay ise "suçun sonuçları" anlamına gelmektedir. Hakim hangi
bulguları ve konuları göz önüne alabileceği ve bunlann a ğırliğı-

nı saptama konusunda nispeten serbesttir. Yasal düzenlemeler
hakimin bu takdirini çok az derecede s ınırlamıştır. En önemli
s ırurlama TCK 61-3/StGB'nin 46-3 maddesinden kaynaklan-
maktadır: özel bir suçun hukuki tannıında yer alan gerekli
unsurları içeren hallerin "temel cezan ı n belirlenn ıesirnW' ayrıca
göz önüne alınamayacağıdır. Müessir fm suçunda bir ba şka-
sma da zarar vermesi ceza saptanmas ında nazara alınmazken,
mağdurun uzun süre hastane de kalmas ı nedeniyle terfii
edememesi ve bu sürede kar ısının komşusu ile aşk ilişkisine
girmesi mahkemece nazara alınabilir. Almanya' da uygulama
bakımından StGB-46-3 maddesinin cezanın saptanmas ından
ziyade temyizde irdelenmek üzere karar gerekçesinde yer
verildiğine tanık olunduğu belirtilmektedir.

Mahkeme tarafından Savcılıkta olduğu gibi bir diversion

tedbiri olarak uzlaştırmaya başvurulması ön görülmüştiir. Kamu
davası açılması halinde uzlaşmaya tabi bir suç söz konusu ise,
253. maddedeki usule göre mahkemece uzlaştırma işlemlerine
tevessül edilir (CMK 254-1; StPO 153a/2). Almanya'da tüm
kamu davalar ının % 15'i bu şekilde sonuçland ırılmaktad ır.1

Hakim duruşmayı idare etmektedir. Kendisi toplumun
yararı ile şüphelinin/ sanığın yarar ını bağda ştırmali ve den-
geyi kurmalidır. Toplum sanığın suç ve sorumlulu ğu sabit
olduğunda derhal ve adil bir kararın verilmesini isterken,
şüpheli/sanık kendisine isnat edilen suçu bilmeli; hakkındaki
iddialara yanıt verebilmeli; ilave kanıtlar sunabilmeli, verilecek
karar ve kararlara itiraz ederek diyalektik ortam sa ğlanabil-
melidir. İşte bu bağlamda CMK'un en önemli getirisi "çapraz

141 Suçun itiraf edilmesi hali (takdiri indirim nedeni olarak) ceza (be şte birine
kadan) indirimi olarak çok belirgin bir uygulamaya kavu şturulmalıdır.
M. Centel, "Cezanın Tayini". Ceza Hukuku Reformu, (Umut Vakfı) Istan-
bul 2001, ss. 261-272.

142 Federal Istatistik Bürosu (fn. 2), ü. 2.3
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CEZA ADAIiT İ sorgulan ıa"(cross-examination) olmuştur: "Cumhuriyet savc ı s ı,
S İ STEM İ müdafi veya ve/al s ıfatıyla duru şmaya katılan avukat; san ığa, katı /ana,

tan ık/ara, bilirkişilere ve duru şnuıya çağrılmış diğer kişilere, duru ş-
ma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltehilirler. San ık ve
kah/an da malıkenıe başkan ı veya bu kim arac ı lığı ile soru yöneltebilir:
Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip
gerektnediğine, mahkenıe başkan ı karar verir. Gerektiğinde ilgililer
yeniden soru sorabilir" (CMK 201-1).

Çapraz sorgu iki tarafı keskin bir bıçak; gerçeğin keşfi için
var olan en güçlü hukuki bir motor olarak kabul edilmektedir.
Çapraz sorgunun amacı şöyledir: 1. İfadeyi nitelendirme veya
açıklama; ve 2. Tanık /bilirkişileri, ön yargı ve tarafgirlik ne-
deniyle çürütmekfir.1

Çapraz sorguya egemen olan temel ilkeler ise, 1. Esasa giril-
mesi; 2. Kısa sorular sorulmas ı ve basit kelimeler kullanılması;3.
Yalnızca yönlendirici sorular sorulmas ı; 4. Cevab ını bilmediğin
sorunun sorulmamas ı; 5. Yanıtın dinlenmesi; 6. Tanıkla kavga
edilmemesi; 7. Tanığın açıklamasına izin verilmesi; 8. Direkt
sorgulamada ifadenin tekrar ına izin verilmemesi; 9.. Vurucu
darbenin ğon söze saklanmas ıdır. Çapraz sorgu türleri de 1.
İşbirlikçi 2. Tabripkar olup, ku şkusuz, ikinciye birinciden sonra
girişilmeli; ve sorular genelde, "Evet", "Hay ır" veya "Bilnıi-
yon ı n ı" yanıtını alacak şekilde formüle edilmelidir. İşte tanık
ve bilirkişilerdeki gerçeği çıkarmaya elveren güçlü bir teknik
sistemimize girmiş bu1unmaktad1r2M

10. 11. 3. Rasyonel Yakla şım

Yukarda baz ı hükümlerine değinilen ve reform niteliğinde-
ki böyle bir proje paketinin (TCK, CMK, İstinaf ve CGTİK-Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerin in İnfazı) yargılama reformuna dönüş-•
mesi için normatif düzenlemeler, alt yap ı ve adliye kültürü ile

° Bahçeşehir Üniv. Hukuk Fak., Çapraz Sorgu, ıgul yay ınlan no. 7, Ocak
2006, s. 46.
Bilirkişinin uzmanlığı hakkmda güven/güvensizlik uyand ıracak özel-
likler için Bkz., Adalet Akademisi, Çevre Hukuku Sempozyumu, Ankara
2006, ss. 119-120.
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birlikte ele alınmalı idi. Ne var ki, çoğu yasal düzenlemelere CELAADALET İ
özgü "istim arkadaki gelit" postulatı bir kez daha devlet hukukun S İ STEM İ
sosyal teorisinde yer almaya hak kazannu ş t-ır.

Hukuk herkesi etkilediğinden, adli sisteme özgü süreci
analiz etmek ve sistem yapıtını besleyen varsay ımları anlamak-
la işe koyulmal ıdır. Bu bağlamda örgütlü adli sistemin nas ıl
işlediğini açıklay ıcı nitelikte iki kavramsal model, "sistemler

modeli" ile "etki-tepki modeli" vardır. Benzer nitelikli bu model-
lerle, işlev gördüğüne tanık olduğuniuz adli sistem bünyesinde
hukukun sosyal bir ürün olduğu kadar sosyal bir güç olarak
algılannıası vurgulanmaktad ır. Yalnız bu modellerin, sürecin
çalışmas ı ve sistemdeki aktörlerin i şlerini görmeleri aç ısından
farkl ılık sergiledikleri görülmektedir. Şimdi bu modellerle
CMK düzenlemelerini irdeleyelim.

10. 11. 3. 1. Sistemler Modeli

Adli sistem, bir siste ınler modeli olarak, sisteme giren işler
hakkında ne yap ıldığı ile tanımlanmaktad ır. Özünde adli sis-
temin görevi hukukun adalete dönü şümünü yetkin bir şekilde
gerçekleştirmektir. Bunu yaparken de çağın giysileri (bilimsel/
teknik) giyilmelidir. Bu iş, çeşitli talepler veya sistem girdile-
rinin adli kararlar veya sistem ç ıkhsma dönü ştürülerek yap ıl-
maktadır. Bu bağlamda üç sosyal olguya tan ık olunmaktad ır:
1) Sistem girdileri, 2) Sistemin dönüşüm yap ısı kullanılarak
girdilerin ayr ış tırılması ve sonunda 3) Karar üretilmesidir.
Adli bir sistem, yukarda de ğinildiği üzere, işlevsel varlığını
yalnızca kararlar ın makul süre içinde adil, yetkin ve ba ğlayıcı
olduğunun toplumca algılanması ile sürdürebilir.

Bu modelin ceza adaleti sisteminde çah şması yeni Ceza

Mulınkemesi Kanununa göre özetle şöyledir: Kolluk evresinde,
"adli kolluk" / polis-jandarmanın "şüpheliyi" yakalayıp yakala-
mamas ına; Savc ılık evresinde, kamu davas ı aç ılıp açılmama-
sma/ön ödeme emri gönderilmesine, "uzlaşma" ya gidilmesi
(m. 253), kamu davası açmada takdir yetkisi kullanılmas ı (m.
171); etkin pişmanlık nedeniyle kovuşturmanın açılmasına yer
olmadığına; mahkemece "iddianamenin iadesi" (m. 174), uzlaş-
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CEZA ADALEr İ maya (m. 254) davanın düşürülmesi veya devam ına; şüpheli-
SISTEMI nin tutuklanmas ı yerine "adli kontrol alt ına al ı nmas ı" (m. 109);

beraatına, hürriyeti bağlayıcı cezalar ın infaz ında ise, hükümlü
hakkında "iyi hal" kararı verilip, şartlı salıverilme istenıinin
infaz hAkimliğine intikali suretiyle sistemin çalışmasına tanık
olunmaktad ır. Bu örnekler hukukun i şlev ve infaz ıyla yükümlü
adli sistemin evrelerine ili şkin bulunmaktad ır.

Bu modelde gelen girdiler iki türdendir: talepler. ve destekler.
Talepler sisteme giren ve sistemi harekete geçiren ham madde-
lerdir. Talep olmaks ızın adli sistem bir şey yapamaz. Talepler
çeşitli biçimlerde olabilirse de, işlenen bir suç karşısnda yapılan
şikayet/aç ılan kamu davas ırıdan (cezai talepten) ibarettir.

- Sisteinler Modeli

Dönüşüm
Girdiler	 »	 yapıtı 	 > Ç ıktılar

Talepler	 Rejim kurallar ı 	 Kararlar
Güven ve destek	 Aynş tı rıc ı lar

Destek, adli sistemde işlerin etkin bir şekilde görülebilmesi
için gerekli olan halk desteğidir. Destek kavramı şu soruyla
daha iyi anla şılmaktad ır: Halk adli sistemi neden desteklemek-
tedir? Bu soruya verilecek çeşitli yanıtlar vardır: Birincisi, bilinç-
li/bilinçsizce destek vermedilderinde olabilecek sonuçlar ından
çekindikleri için adli sistemi desteklemektedirler. Ki şiler, adli
tehditleri hiçe sayd ıklarında yakalanma (CMK m. 90) ve gözlem
altına alınnıa (CMK m. 74,91) gibi devletin zorlay ıcı gücü ile
karşı karşıya kalırlar. İkincisi, belki de daha gerçekçi olan, halk
adli sistemi kararlar ından memnun kald ıklar ı için destekle-
mektedir. Üçüncüsü, halk adli sistemi "adli sosyalleşn ıe" sonucu
desteklemektedir. Adli sosyalleşme, kişilerin adli sisteme kar şı
aşırı derecede güven duyulan bir ortamda yeti şmeleri sonucu
kazanılmaktad ır. Yairaz, zaman zaman adli sisteme karşı gü-
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vensizlik duygusunu dile getirenler bile sistemi desteklemekte CEZA ADME İ
ve geneldeki değerlendirmeleri olumlu olmakta; adli sisteme SISTEMI
karşı koyanlar bile (mahalli kültüre özgü istisnalar dışında)

mücadelelerini adli sistem sınırları içinde yapmaktad ırlar. Bu

yanıtlardan hangisi ülkemiz genelinde/ özelinde geçerli ol-
duğu sosyolojik araştırmalarla saptanmış değildir. Belirgin olan

son yirmi beş yıllık sürede, ivme kazanan ekonomik/organize
suçlar nedeniyle oluşan anomik ortamda halkın yargıya olan

güven ve desteğinde bir azalma görüldüğüdür.

Bu konuda hMcinılerin niteli ği/davranışı da söz konusu

olmaktadır. Takılan bifokal gözlükler örneğindeki üst lensler

bazen kalbur üstü kişiler için rezerv edilmiş bulunmaktad ır.
Nitekim, Hitler Almanya's ı ile Mussoli'nın İtalya'smciaki
hakimler önceden biçimlendirilen sonuca uyarl ı "gerçekleri"
oluşturuyorlardı. Hakim ile savcılarm kalitesi kollu ğun davra-

tuşlarınin belirlenmesine yardımc ı olmaktadır. Kolluk görev-
lileri; teorik olarak hukuka uyan vatandaşlarm koruyucusu;
sosyal güvenlik ve bar ışm, en canlı erıstrümanıdırlar. Yalnız,
gecekondu semtlerinde, kendisine en çok ihtiyaç duyulan
yörelerde kendilerine "güven" duyulinamaktadır. Yine mağ-

durun bir serseri/fakir olmas ı durumunda kendisine yap ılan

kötü muameleyi Savcı veya hakimin toleransla karşılamas ına

tanık olunmas ı hiçte olağan dışı bir olgu değildir. işkence ve

kötü muamele bilinci yavaş yavaş ivme kazanmağa başlamış-

tır. İş te hukukun günlük uygulamas ı, kişilerin statüsü/ s ınıfı
/ cinsiyeti ve diğerlerine göre değiştiği gibi kentten kente de
değişebilmektedir.

Özetle, bir hukuk sisteminin sa ğlayabileceği toplumsal
destek, genelde görevlilerin günlük davran ışından daha az
derecede nesnel kurallar veya onların teknik mükemmelliğe

dayalı bulunmaktad ır. Bu nedenle, CMK'la beklenen amacın
gerçekleşmesi için hukuk eyleyicileri arasında yaygın kültürel

bilinçlenme seferberliği yanında halkın desteğini kazanmaya
yönelik halkla ilişkiler stratejisi geli ştirilmesine ihtiyaç bulun-

maktadır. Halkın desteğine yönelik çalışmalar bağlamında

mağdürlan bilgilendirme ile tanıkların adliyede özel tretmana
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CEZA ADAtET İ tabi tutulması için gerekli alt yap ı çalişmalarma hızla girişil-
S İ STEM İ 	 melidir.'45

Adli sistem dönü şüm yap ıtrnda ise, sistem girdileri ayar-
lanmakta; başvurular smırland ırılmaktadır. Herkes adli alana
girmek için girişimde (özellikle ceza tehdidiyle özel hukuk
taleplerini gerçekleş tirmek üzere) bulunabilirse de, çok az
kişinin bu alan kullanmas ına izin (ıiltirna ratio) verilmelidir.
Sistem girdisiııi sınırlayıcı süzgeç şu iki faktörle çali şmaktadır:
rejim kurallan ve aynş tırıcı lar.

Rejim kuralları, adli sistemi kimlerin ve hangi ko şullarda
kullanılabileceğiııi, örneğin ancak haks ız fiil mağdurunun şika-
yette bulunabilece ğini belirlerken, sistem girdisindeki bekçiler,
sistemin yükünü azaltmak için ayıklama işini üstlenmişlerdir.
Savcılık/mahkemede uzla şma ile ön ödemeye önem veren
veya yeterli kan ı] şüphe olmaması karşısmda takipsizlik karar ı
veren savcılar bu işlevi yeterince yerine getirmelidirler. 11 Ceza
yargılamas ı, böylece, "ya hep ya hiç i1/si"ni uygular-beraat/
mahkümiyet ikilemi-olmaktan ç ıkarılmandır. 147 Yeni CMK ile

145 M. T. Yücel, Adalet Psiko/ofisi, Ankara 2004 ss. 116-118.
146 Adalet Bakanl ığı Teftiş Kumlu Yönetmeliği "madde 20-Takipsizlik ev-

rakı incelenirken delillerin eksiksiz toplanıp toplanmad ığı, olaya uygun
sonuca varılıp varılmadığı, takipsizlik karar ı n ın yeterli delil olmas ına
rağmen venlip verilmediği veya kanunun aç ık hükmüne ayk ın bulunup
bulunmad ığı, kanun yolu, mercii ve süresinin belirtilip beürtil ınediğ i,
ilgililere kararın tebliğ edilip edilmediği ve ayr ıca olayın özeliklerinin
gerektirdiği diğer hususlar üzerinde durulup durulmad ığı araş tı r ı l ır."

Müştekisive mağduru bulunmayan haz ı rl ı k soru şturmas ı sonucunda
kanuna aç ıkça ayk ınl ık teşkil edecek şekilde takipsizlik karar ı verildiği-
nin tespiti halinde bu hususa gerekti ğinde tavsiyeler listesinde yei- veril-
mekle birlikte evrak ın yeniden ele almmas ı da Cumhuriyet Başsavc ı lığı-
na önerilir. " İngiltere'de 1951 y ıl ında Başsavcı Lord Shawcross taraf ı n-
dan söylenen şu söylev tüm Başsavc ılarca benimsenmiştir: "Bu ülkede
işlenen suç eylemlerinin otomatik olarak kamu davas ına konu olmas ı
hiçbir zaman kural olmd ığı gibi gelecekte de olaca ğını beklemiyorum."
Ingiltere'de kamu davas ınm aç ılmas ı iki evreli bir karard ır: Her davada
gerçekçi bir mahkumiyet beklentisi yaratacak yeterli kan ıt olduğunda,
kamu yararı testi devreye girmektedir (Yazarın nota).

147 Duruşman ın sona ermesi ve hüküm (YCMK)	 -
Madde223.-
4) iş lenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen;

a) Etkin pişmanl ı k,
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getirilen ve şimdilik sınırh uygulamaya elveren "iddianamenin CEZA ADALET

ertelenmesi" (m. 171/2) "hükmün ertelemesi" (m. 231) ile bu ko- S İ STEM İ

nuda bir açılım sağlanmıştır. Bu evrede, savc ılık /malıkeme içi

ve mahkeme dışı uyuşnıazlık çözümünün kesişme noktasında

şu sorular gündeme gelmektedir: Savc ılık /mahkeme dışı
alanlarda faaliyet gösteren kurulu şlar ve meslek gruplar ının
ayıklamadaki etkisi ne ölçüde olabilir? Adliye dışı çözüme

kavuşturulmas ı daha rasyonel olacak davalar nelerdir? Bu
sorular da toplumda uzla ştırma kültüriftıe özgü yeni aç ıhm-

lara yönelmeyi; sosyal tarihinıizde yeri olan uygulamaların
güncelle ş tirilmesini gerektirmektedir.

10. 11. 3.2. Etki-Tepki Modeli

Bu modelde aynı temel sonuçları sağlamak üzere biraz
farkh kavramlar kullanılmaktad ır. Adli siyasetler, sistemde
saptanan önceki etkilere yan ıt olarak görülmekte ve aynı
zamanda müteakip tepkilerin oluşacağı gelecekteki etkiler
olarak algilanmaktadır. Bu modelde de üç şeyin varliğına tanık
okınmaktadır: 1) Sistemi etkileyen önceki etkiler, 2) Sistemi
etkileyen adli siyasetler ve 3) Davalara neden olan müteakip
tepkiler. Önceki uyarıcılar ise, iki değişkence etkilenmektedir.
Bunlar normatif standartlar ve arnpirikgerçeklerdir.

Şekil 7.
Etki -Tepki Modeli

Medya ve Halk-grup ve bireysel
algılarla etkilenmekte

Önceki	 w	 Adli	 * Müteakip
uyanc ı 	 siyasetler	 yanıtlar

Normatif standartlar Siyaset 	 Siyaset uygulayıcıla
Ampirik gerçekler	 yapımc ılan	 Hizmet verilen halk

b)Şahsi cezas ızl ık sebebinin varl ığı ,
c)Karşıl ıkl ı hakaret,
d) işlenen fiilin haks ızhk içeriğinin azlığı ,
dolay ısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer

olmadığı kararı verilir.
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CEZA ADALET İ 	 Normatif standartlar, sosyal sistemin halktan uyum gös-
S İ STEMI temesini beklediği kurailardır. Bu kurallar, yasalar ve di ğer

düzenleyici normiar veya kültürel/ enformal beklentilerdir (ör-
neğin örf ve adetler ile payla şılan değerler). Ampirik gerçekler
ise, sistemde verilen kararlara dayanak olan kanıtlar/bilgiler-
dir. Normatif standartlar ve ampirilc gerçekler mahkemedeki
eyleyicilerle süzgeçlenmekte/irdelenmektedir. Ku şkusuz,
savcılar, hakimler, avukatlar ile infaz personelinin dü şünceleri
ile karakteristikleri, normatif standartlar ile ampirik gerçeklerin
algılanmas ını etkilemektedir.

Önceki uyanc ılar, sistemin adli siyasetlerini etkilemektedir.
Değişebilir nitelikteki bu siyasetler önceki yasalar ile kültürel
standartlardan etkilenmektedirler. Öte yandan, medyanın
mahkeme kararlar ını haber yapması ve kamu görevlilerinin
tepkileri gibi çe şitli s ınırlayıcı ve kolaylaş tırıcı faktörler de adli
siyasetleri etkilemektedir. Bu çe şitli kolaylaştırıcı ve sınırlayıcı
nitelikteki faktörler, sistemdeki eyleyiciler (kolluk görevlileri,
savcılar, hakinıJer ve kaleıiı personeli) ve halk tarafmdan tekrar
aynştırılmaktadır. Bunun üzerine sistemde halkın tepkisine
tabi yeni siyasetler üretilmektedir.

Halkın tepkisi, "müteakip yan ı t" olarak adlandırılmaktadır.
Adli siyasetlere gösterilen müteakip yan ıtlar kendisini dav-
ranşlarda ve/ya tutumlarda değişim veya kararlılık olarak
göstermektedir. Adli siyasetler, tutumlar ı değil, davranışları
(veya tersi) veya davranış ve tutumları değiştirilebilir. tiaveten,
davranış ve/ya tutunılardaki değişimler yeni siyaset değişimle-
rine yol açabilir. Tüm bu süreç, siyaset yap ımcılarmca devaml ı
olarak etkilenmektedir. Hukuk tarihçisinin bu konuda yapaca ğı
iş, değişim sürecinde etkili olan güdüsel güçlerin karakter ve
s ıralamasmı yeniden oluşturmaktır: Değişim için itinin hangi
yönden geldiğini; neyin sebep ve neyin sonuç oldu ğunu sap-
tamaktır?

Yeni bir proje ele alındığında her iki modeli temel alan
analiz ve ara şt ırmalar ın dayanak olu şturması gerekirken,
CMK'ta bunun göz ardı edildiğine tank olunmuştur. Adalet
Bakanlığı komisyon çalişmalar ı sırasında Adli Sidil ve İstatis-
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ilk Genel Müdürü olmama karşın "yargı gerçeği" konusunda CEZA ADA İLT İ

bir sıınum yap ılmas ı isteniimemiştir; veri analizlerine ihtiyaç S İ STEM İ

duyulmamıştır.

10. 11. 4. Karanl ık Sayı ve İş Yükü

Suç gerçeği ile adli makamlarca takip edilen suç olgular ı
arasında büyük bir uçurum olup; suç istatistikleri yaln ızca
ilgili makamlarca saptanan suçlar hakkında bilgi vermektedir.

İşlenen her suç ortaya çıkarılmadığından ve ortaya ç ıkar ılan

her suç da ihbar edilmediğinden, suçun izlerini, resmi tespit
ağının dışında da takip etmek suretiyle hangi suçların ihbar

edildiğini ve hangilerinin karanlıkta kaldığını belirlemek ön-

cellilde önem taşımaktadır. Suç türlerine göre de ğişmekle be-
raber faili meçhul suç oranlarının yüksek bulunduğu ülkemize
özgü kriminolojik bir bulgudur. Bu nedenle, sade bir vatanda ş
tarafından, hangi ve ne sayıda suçun algılandığı ve kolluğa

ihbar edildiği sorusu ortaya atıimand ır. Diğer bir anlatımla,

bir kişinin gerçekten ve kaç kere bir suç ortam ına girdiği veya

mağdur durumuna geçtiği veya şikayet/ihbar yoluyla suç
takibine katkıda bulunduğunu öğrenmek önemlidir. Karanlık
alanı etkileyen nedenler arasmda (1) Vatanda şm suçu ihbar
etme konusundaki isteksizliği-%50'si ihbar etmemektedir; (2)
Kolluk gücündeki ihnıailer; (3) Faillerininyakalanamaniasii)ü

yük mağaza ve supermarketlerden yap ılan çoğu hırs ızhklarda

olduğu üzere; (4) Mağdurların suçlulardan korkmas ı veya

zanlının kuşkulanan komşu çocuğu veya evdeki hizmetçinin
zarar görmesini istememesi; (5) Kollu ğa başvurunun bazı ırza

geçme suçlar ı için bir yararı olmayacağı düşüncesi; (6) Mağ-
durun suçu, bildirmeye de ğer görmemesi yer almaktad ır. İşte

bu nedenlerinde belgelediği üzere, suç istatistikleri gerçekte
insan davramşmı ölçmek yerine insanın işlenen suçu haber
vermedeki tutumunu ölçebilir. Suçların bildir • de en etkili
olan husus, kolluk ve yarg ı sisteminin etkili bir işlev sergileye-

bilmesidir. Vatandaşa güven verici, etkili hizmetler karşısında

suç bildirim oranlarının artacağı sayısız kere kanıtlanmıştır.

Kriıninolojide karanhk alana (darkfigures) karşın belirlenen

suç aritmetiği de, her insanın suç işleyebileceğini kanıtlamak-
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CEZA ADALET İ tadır: Ülkemizde son iki yıl içinde 13 milyon elektrik abonesi
SISTEMI denetlenmiş ve 645 bin elektrik h ırsızı yakalanmıştır. Bunları

arasmda varlikh kişilerde yer almaktad ır. İngiltere ve Galler'de
seif-re port verilerine göre, genç insanların % 50-90 oranında-
haklarında kamu davas ı açılıp açılmadığına bak ılmaks ız ın-suç
işledikleri; Horne Office (İç İşleri Bakanlığı) verilerine göre de,
yetişkin erkeklerin %34'ünün 40 ya şlar ına geldiklerinde bir
sabıkası bulunduğu ve kad ınlardaki bu oranının %8 olduğu
görülmüştür.

İşte suç istatistiği açısından gerçek ile görüntü arasındaki
önemli ölçüde bir fark olduğu görülmektedir. Bu durumun
yarattığı iş yükünü (talebi) karşılamakta (arz ı sağlamakta) s ı-
kıntı içinde olan ceza adaleti sistemi için bu farklılık "yerinde"

ve bazen de yararl ı görülmelidir. Nitekim, iş yükünün bugünkü
konumu bile sistemin her evresinde (her ülkeye göre de ğişik
evre/evrelerde olmak üzere) diversion'a (sistem dışına) yönel-
meyi bir gereksinme haline getirmektedir.

Adli dönüşüm sürecinde işlem gören girdiler sonrasında,
sistem çıktıs ına, kararlara tanık olunmaktad ır. Sistemler mo-
delinin nihai evresi ise geri besi işlevidir. Verilen kararların
dogrulugu/yanlişfigill adli alan ı etkilemekte ve bazen yeni
girdilere sebebiyet vermekte; ma ğdurlara tazminat hakk ı doğ-
maktadır (YCMK m. 141).

CMK'la (m. 109) tutulclamaya seçenek olarak "adlfkontro-

lün" kabulü cezaevlerinde yüksek orandaki tutuklu say ısını
azaltma da önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
Yalnız başına tutuklama, hkinıi, şüpheli/sanık hakk ında ya
bütünüyle hürriyetten yoksunluğa ya da tam serbest b ırakmaya
mecbur kılan bir tedbir; zorunlu bir kötiilüktür. Ad ı geçenler
ya tutukevine kapatılacaklar veya tam serbest kalacaklard ır.
İşte adli kontrol, bu iki durum arasında probation benzeri bir
kurumdur. Bu kurumla zanl ı/sanık gözleme ve denetlemeyi
elveren tedbirlere tabi tutulmaktadir. Kişinin böylece kaçmas ı
riski azaltılırken hürriyetten tümü ile yoksun kalman ın bazen

' Adli yamima için bkz., M. T. Yücel, Hukuk Sosyolojisi, Ankara 2004, s.
:148.
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giderilemez türden zararlar ı ortadan kald ırılmış olmaktad ır. CEZA ADALET İ
Bu kurumun etkin bir uygulamaya kavu şturulması olanaklan S İ STEM İ
ile tutukluluk uygulamas ırun istisnai hMe gelmesi hedeflen-
ıniş tir.

Adli kontrolün soruş turma evresi uygulanmasmda üç
temel koşul vardır:

1.Şüphelinin işlediği iddia olunan fiilin 100. maddeye göre
tutuklamayı gerektirebilecek bir suçu oluş turmas ı,

2. Cumhuriyet savc ısınm istemde bulunması,

3. Sulh ceza hakiniinin karar ı .

Adli kontrole tabi tutulan şüphelinin veya 113. maddenin
son fıkras ı gereğince kovuşturma evresinde sanığın maddede
dokuz bentLe ayrı ayrı gösterilmiş yükümimüklerden hangile-
rine yani bunlardan birine veya birden çoğuna tabi tutulacağı
hakim veya mahkemenin karar ında belirtilecektir.

Bu noktada, "sistem modeline" göre iş akışı/girdi kontro-
lü/aşınma parametrelerini belgelemek üzere 2000 y ıh Adalet
İstatistiklerinde l000'e indirgenmi ş görüntüsüne aş ağıdaki
tablolarda yer verilmiştir.149 Savcılık tablosunda görüldüğü
üzere işlerin % 30.3'ünde takipsizlik karar ı verildiği göz önü-
ne alınarak kolluk evresinde İngiltere örneğinde olduğu gibi
ayıklama işlemine olanak sağlayacak yasal düzenleme gere ği
belirmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bu türden bir
diversion düzenlemesine yer verilmemiştir. Ceza adaleti siste-
minde süregelen iş yükünü azaltmada en belirgin düzenleme
kabahatlerin Yeni TCK'da de-criminalize edilmiş olmasıd ır. Aynı
derece anakronistik bir düzenleme de kamu davası açılmasında
"yeterli kan ı t" yerine "yeterli şüphe" ölçütünün getirilmesidir (m.
170). Bu bağlamda Yasa koyucunun terimsel aç ıdan tutarlığı
göz ard ı ettiğine tanık olunmakta; Ceza Muhakemesi Kanunu
74, l00,2,b 2,3, 128, 133, 135,139, ve 140. maddelerinde "yeterli

Bkz., M. T. Yücel, "Cezaevleri ve Sosyal Gerçekler bölümü", Hukuk Sos-
yotojisi, Ankara 2004, ss. 256-285; Heuni, Cr*ne and Criminal Just ı ce Sys-
tenis in Europe and North America-1990-1 994, Helsinki 1998, pp. 95-100.
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CEZA ADAIET İ şüphe" ölçütüne yer verilmektedir.150 Ceza usulünde kamu
S İ STEM İ davası açılmasında mecburilik/legalite ilkesi egemen olmas ına

karşm sorgu lükimliğinin kaldırılması üzerine "yeterli kan ı t"

ölçütü ile getirilen "takdir" e karşın adliye kültüründe "yeterli

belirti" ölçütünün yeşerttiği kültürün Adalet Müfetti şlerince
vurgulanması üzerine y ıllarca kamu davasında tanık olduğu-
muz enflasyonist baskının devam edece ği görülmektedir. 151 Bu
konudaki baskıyı azaltmak amacıyla yıllardır dile getirdiğim
"iddiananzenin reddi" kurumu yeni ceza usul kanununa ithal
edilmiş ise de, bu kuruma özgü uygulama esprisinin hemen
oluşabileceğini beklemek fazlaca iyimserlik örne ği olacaktır.

Bu kurumun uygulamas ında, iddianamenin iadesi ve du-
ruşmayı açması seçenekleri aramda hakimin kararma da-
yanak olacak ölçüt, yukarda aç ıklandığı üzere, malılcuniiyet

Yargılama sürecinde hükme esas olacak kan ıt aç ısından vazedilen stan-
dartlar da, "açık ve ikna edici kanıt" (clear and convincing evidence)/ "vk-
dani kanaat" ile "makul kuşku ötesinde" (beyond a reasonable douht), gün-
celliğini korumaktad ır. ABD'de hM<inıler bu ölçütlere say ısal değer ver-
meyi reddettiler. Böylece ABD hukuk sistemi, kanı t aç ı s ından ülkemizde
olduğu gibi kurallardan çok standartlara sahip bulunmaktad ır. Aksi hal-
de, örneğin "makul ku şku ötesi" standard ı için örneğin % 97 oranındaki
suçluluk kesinliği gerektirdiği şeklindeki say ısal değer ön görülmesi, bu
standardm, çok farkl ı bağla ınlarda, farklı suçlar, kolluktaki farkl ı dav-
ranış lar ile farkl ı sanıklar için tek bir formülün anlams ız olabileceğidir.
Işte makul ku ş ku standard ı bireysel durumları kapsayabilme imkan ı
sağlamakta ve bu sonuçta tek bir say ıya göre onun avantajl ı yan ın ı oluş-
turmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu (5271), madde 217. -(1) Hakim,
kararını ancak duru şmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere
dayand ırabilir. Bu deliller hükimin vicdan E kanaatiyle serbestçe takdir edi-
lir. (2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü de-
lille ispat edilebilir. Vicdani kanaat kanun koyucu taraf ından akla dayal ı
izlenim (krş . Fransız Ceza Usulü m. 353, Belçika Ceza Usulü m. 342) olarak
tanımlanmıştır. Makul kuşku için bkz., Adli ve Önleme Aramaları Yönetme-
liği madde 6, RG 1.06.2005- 25832

ı sı Yeni usul sisteminde takdir yetkisine yer verilmi ştir: Savcilar, cezanın
ortadan kald ırılmas ını gerektiren etkin pişmanlık hükümlerinin uygu-
lanmas ını gerektiren koşulların veya şahsi cezas ızl ık nedeninin varl ığı
halinde kama davas ı açmama (CMK m. 171/1 ), şikayete bağl ı üst s ınırı
bir yıl veya daha az süreli hapis cezas ını gerektiren suçlarda (CMK m.
171/2); kanıtlar topland ıktan sonra bazı koşulların varlığında suç tari-
hinde 18 yaşından küçük şüpheliler hakk ında kamu davas ı açılmas ının
ertelenmesine karar verme yetkisine sahip bulunmaktad ır (5395 say ı lı
kanun, M. 19).
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olasılığının varsay ılan yüksekliği olmand ır. Hkimingörü- [[LA ADALEt

şüne göre,beraat olas ılığı mahkumiyet olas ılığından yüksek S İ STEM İ

olduğunda, iddianame iade edilmelidir. E ğer, bu türden bir

değerlendirme yapılmayarak, biçimsel açıdan CMUK m. 170'de

yer alan öğelere özgü yüzeysel bir irdelemeyle yetinilmesi
halinde oldukça yanl ış bir siyasetin oluşması riskiyle karşı
karşıya kahnacaktır. CMK'nın "Madde Gerekçeleri" bölümünde

bu endişemizi haklı ç ıkaran şu anlatıma yer verilmiştir: "İd-

dianamenin iadesini düzenleyen bu maddeye göre, davaya bakacak

olan mahkeme kamu davas ın ın aç ılmas ı için delillerin yeterli şüpheyi

ortaya koymas ı na karşın, iddianamede bazı fazla önemli olmayan

noksanl ık saptarsa, örneğin şüplıelinin aç ık kimliğinin belirtil-

menıesi, uyg-ulann ıas ı gereken kanun maddesinin gösterilmemesi,

bütün delillerin n ıalıke ıneıje veriln ıemiş olmas ı ve benzeri gibi, iddi-

ananıeyi tanianılamas ı için Cumhuriyet savc ı lığı na geri verilmesine

karar verecektir. Geri verilme nedenleri ınaddede dokuz ayrı bentte

gösterilmiş tir. Bunun üzerine Cumhuriyet savc ıs ı eksikleri tamam-

layarak ayn ı iddianameyi veya gerekiyorsa yeniden düzenleyeceğ i

iddianan ıeyi mahkemeye sunacaktı r. Amaç, davan ı n bir duru şnıada

sonu çlanmas ı n ı sağlayacak alt yap ıyı oluş turmaktı r."52

İş te bu konuda hakimlerin teorik aç ıdan bilinçlendirilmesi-
ne acilen gereksinmesi vard ır. 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlü ğe

girme sonras ı, de facto uygulamada, gereksiz aç ılan kamu da-

vaları nedeniyle mahkeme savc ılik arasında "gel-git olgusuna",

Cumhuriyet savc ısının itirazlarına (m. 174,4) tanık olunması
kaçınılmazdır. İşte uygulamayı izlemek ve de ğerlendirmek
üzere, eski CMUK'a göre sistem akışında yer alan işlemlere

ilişkin eyleyicilerin reflekslerinde nasıl bir etkile şim olacağının
saptanmas ı için olgusal ara ştırma projelerinin Adalet Akade-
misi çatısı altında realize edilmesine ihtiyaç vard ır. Genelde

bu türden analitik çahşmalara, sosyo-juridik ara ş tırmalara

her kanun aç ısından olduğu kadar özellikle usul kanunlar ı
açısından öncelik verilmelidir.

132 Hükümet Tasarıs ı 178. madde gerekçesi.
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CEZA ADAI.EI İ 	 10. 11. 5. Sosyolojik Postulat

	

SISTEMI	
Ceza siyasetine egemen olan postulatın "ne 	derece sosyo-kri-

minolojik bulguları yans ı tan nıüke ımnellikte bir ceza kanunu kabul

edilirse edilsin, rasyonel nitelikleri içeren etkin bir usul yöneti ş i ıni

olnıadığında başarı s ızl ık-adakte güvensizlik-kaç ın ıln ıazlığı " karşı-
smda bunun sosyal bedelinin 2000-2001 y ıllarında üllcedeki
sistematik bankac ılik krizinin yol açtığı maliyet GSY İH'nin
% 19.3'lük maliyetten daha büyük ve kal ıcı olacağı hatırdan
çıkar ılmamalı;"' hukuk sosyologiar ı akademik kürsülerden
seyirci olmak yerine sahaya irımelidirler.

Ceza adaleti sistem akışındaki iş yükünü paradoksal şekil-
de etkileyen en önemli kalem, zaman aşımı nedeniyle düşme
oranlarındaki yüksekliktir.' TM Sisteme işlerlik illüzyonu veren
bu kalemdeki oranın ne kadar azaltılacağı konusu ve bu du-
rumda almacak proaktif önlemlerin ne olacağı pek gündeme
getirilmediği için zaman zaman dile getirdiğim ilüzyon gerçe-
ğine bilinçli bir bilinçsizli ğin egemen oldu ğu görülmektedir.

Ceza adaletinde sorun alanlar ından binde, yinelersek,
görevsizlik/ yetkisizlik gibi yapay işlerin yarattığı emek/süre
kaybıd ır. Bunu belgelemek üzere savc ılık ve mahkemelere ait
verilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo:62.

SAVCILIK
Takipsizlilc kararı 	 303
Ön ödeme	 120
Açılan Kamu Davas ı 	 457
Yetkisizlilc	 72
Görevsizlilc	 8
Birlestirme	 1	 41

153 M. T. Yücel, Kriniinoloji, İstanbul 2004.
154 M. T. Yücel, Hukuk Sosyolojisi, Ankara 2004, s. 106
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CEZA ADAIET İ

S İ STEM İ
Tablo:63.

CEZA MAHKEMELERİ

Yukar ıdaki tablolardan ceza mahkemeleri bölümünde
yetkisizlik ve görevsizlilc oramrun %2,7i bulmas ı ve bu orarun
yıllarca yarattığı yapay iş sistemdeki k ırtasiyeciliğin boyutunu
sergilemektedir. CMK'un bu konuda getirdiği sihirli bir çözüm
söz konusu değildir.

Ceza adaleti sistem girdisinde i ş yükünü, yukar ıdaki
"savc ı l ık" tablosunda görüldüğü üzere, azaltan en önemli
kurumlardan biri "ön öden ıe"dir. Kurumun yeni TCK'ya göre
görüntüsü şöyledir:

"(1) Uzlaşma kapsam ındaki suçlar hariç olmak üzere, yaln ız adli'

para cezas ın ı gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis

cezası n ı n yukarı sı n ırı üç ayı aşma yan suçların faili;

a) Adli' para cezas ı maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sı n ırın ı,

b) Hapis cezası n ın aşağı s ın ırın ın karşı lığı olarak her gün için

yirmi Türk Liras ı üzerinden bulunacak miktarı,

c) Hapis cezas ı ile birlikte adli' para cezas ı da öngörülmü ş ise,

hapis cezas ı için bu ,ftkran ı n (b) bendine göre belirlenecek miktar ile

adli' para cezas ın ı n aşağı sın ırın ı,

Soru ş turma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savc ılığınca ya-

p ılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakk ında kanı u

davas ı açı lmai.

(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye

intikal etmesi hdlinde de fail, hdkim taraJindan yap ılacak bildirim
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CEZA ADALErI üzerine birincifikra hükümlerine göre saptanacak miktardaki paray ı
S İ STEM İ yargılama giderleriyle birlikte ödediğınde kamu davas ı düşer"(t'TCK

75). Öte yandan, "ön ödenıeye tübi işlerde, ön ödeme usulü uygu-

lanmaks ıznı kamu davasi aç ı lamaz. Aksi takdirde iddianame iade

edilir" (YCMK 174-2).

Bu bağlamda ABD'de yaygın bir uygulamas ı olan "plea

bargaining"e (itiraf pazarlığı diye adlandırılan Savcı ile sanığın
anlaşmas ına) değinmekte yarar vardır. Sanığın itirafı üzerine
savcının defacto hMcim görevini üstlenerek mahkumiyete ka-
rar verip, ceza tayin etmesidir. Diğer bir anlatımda, Savcmın
suçun derecesini azaltmas ı veya arzularur bir ceza önermesi
karşılığında sanığın lükim huzurunda yargılanma hakkından
vazgeçerek itiraf etmesidir. Zamandan ve yargılama giderin-
den tasarruf ile ceza adaletine sa ğlanan kazanımın ne derece
olduğu cürümlere ait mahkumiyetlerin % 95'inin"plea bar-

gaining" sonucu olmas ı ile daha iyi anla şılacaktır. Bu oramn
yüksekliği ABD'de artan profesyonelleşmenin bir belirtisi
olarak değerlendirilmekte; ve bu mahkümiyet kararlarının da
genellikle temyizde onand ıkları görülmektedir. Bu sistemde
mahkemeye intikal eden dava oranı %5, beraat oranı ise %2
'den az bulunmaktadır.155 CMK'la (Md. 171) cezanın ortadan
kaldırılmas ını gerektiren "etkin pi5n ıanl ık"56 ve "şahsi cezasız-
l ık' ıs? (TCK 167 ve 273. maddeleri) hallerinde ve uzla ştırmada

S. J. Grana and J. C. 011enburger, 77w Social Contert of Lou,, (Prentice Hall,
New Jersey) 1999, pp. 107-108; Data from US Department of Justice, Bu-
reau of Justice Statistics, 77rn Prosecution ofFelonyArrest, Washington DC,
US Govemment Printing Office, 1990; ABD, Federal Ceza Usulü Kural-
lannda itiraf sözleşmesinin uygunlu ğu açıkça ifade edilmektedir. 11.
Kural'da, itham pazarl ığı ile yaptırım pazarl ığma aç ıkça yetki verilmek-
tedir.
Etkin pişmanlık içeren TCK 93,192, 201, 221,254 ve 274. maddeleri.

157 Şahsi cezasızl ık ... gerektiren ş ahs! sebep
Madde 167.- (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, mal varlığına karşı iş -

leııen suçlar ın;
a)Haklarında ayrı lık kararı verilmemi ş eşlerden birinin,
b)Ustsoy veya altsoyunun veya bu derecede kay ın h ıs ımlarından

birinin veya evlat edinen veya evlatlığm,
c)Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zarar ına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakk ında cezaya
hükmolunmaz.

218



TÜRK CEZA S İ YASETİ VE KR İ M İ NOIOJ İ S İ

"takdirilik ilkesine" doğru bir aç ılım sağlanmıştır. Öte yandan CEZAADALET İ

YTCK'undaki probation/denetimli serbesti'ye benzer "uzlaşma" S İ STEM İ

kurumu 1 (CMK 253. m.) şikayete bağlı geniş bir suç yelpaze-

si göz önüne alındığında metropol adliyelerinde bu konuda
Il uzlaş tırma" sanatına ehil Savcılardan oluşan bir uzlaştırma

biriminin kurülmas ı ve yaygın bir uygulamaya kavuştunilnmsı
üzerinde özenle durulması ihtiyacım belgeleinektedin"I Bu

kurumla suçlunun korunmasına odaklannıış ceza siyasetinde

"mağdurun" da önemi algılanrnaya ba5lanıış tır.16°

Şahsicezas ızlık... gerektiren sebepler
Madde 273. -(1) Kişinin;

a)Kendisinin, üstsoy, altsoy, e ş veya kardeşinin soruşturma ve ko
vuştuntaya uğramas ına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak
yalan tanıkl ıkta bulunmas ı ,
b)Tanıkhktan çekinme hakkı olmasına rağmen, bu hakk ı kendisi

ne hatırlatı lınadan gerçeğe aykırı olarak tanıkl ık yapmas ı,
Halinde, verilecek cezada indirim yap ılabileceği gibi, ceza vermek
ten de vazgeçilebilir.
(2) Birinci f ıkra hükmü, özel hukuk uyu şmazl ıklan kapsamında
yapılan yalan tanıklık hallerinde uygulanmaz.

Soruşturulması ve kovuşturulmas ı şikayete bağlı suçlar, uzlaşma
Madde 73.

(8) Suçtan zarar göreni gerçek ki şi veya özel hukuk tüzel ki ş isi

olup, sonışturulnıası ve kovuşturulmas ı şikayete bağlı bulunan suç-
larda, failin suçu kabullenmesi ve do ğmuş olan zararın tümünü veya
büyük bir k ısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail
özgür iradeleri ile uzlaş hklannda ve bu husus Cumhunyet savc ı s ı veya

hakim tarafından saptandığında kamu davas ı aç ılmaz veya davanın
dü şürülmesine karar verilir.

CMK madde 253-9 "Cumhuriyet savcıs ı uzlaş tırmayı kendisi gerçekle ş tirebi-

Ieceği gibi, uzlaş tzrnıaa olarak avukat görev?endiriln ıesini barodan isteyebilir

veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler aras ından uzlaş tırmacı görevlendirebilir.

"Almanya'da bünyesinde uzman ki şileri barmd ıran 400 kadar uzla ştır-
nıa kurumu vard ır.

160 Istem üzerine "adli kontrol"(YCMK m. 109) kapsammda alman güven-
ceden mağdurun haklarını veya nafaka borcuna' ili şkııi kısm ın kendi-
lerine ödenmesi ön görülmü ştür (YCMK m. 114). Yine hapis cezas ının
ertelenmesi, mağdurun . . . uğradığı zarann aynen iade, suçtan önceki
h5le getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi ko şuluna bağl ı
tutulabiir. Bu durumda, ko şul gerçekleşinceye kadar cezanm infaz ku-
rumunda çektirilmesine devam edilir (TCK 51-2).

219



Mustafa Tören Yücel

	CEZA ADMEJ İ 	 10.11.6 Mağdurun Korunmas ı ve Hakları
S İ STEM İ

 Ceza soruşturmas ı ve kovuşturmas ı süreçlerinde mağdur-
luk üzerine 1980 ve 1990'h y ıllarda yap ılan çalışmalar bu süreç-
lerin mağdurlar için aşırı bir s ıkmtı kaynağı olabileceğine işaret
etmektedir. Bu süreçlerde özllilde şiddet suçu mağdurlarmda
uzun dönemde sorunların artmas ına da katk ısı olan psikolojik
zarar ekseriya belirmektedir. Ku şkusuz, suç ma ğdurlaru-un
soruşturma evresinde kolluk ve savc ılıkça ciddiye aimmas ı
özel önem taşımaktadır. Bu evrede SUÇ mağdurlar ınu-t rutin
bir işleme tabi tutulmas ı izlenimi bireyleri acilik ve zay ıflık
duygusuna yöneltmektedir. Bu ba ğlamda üç dereceli bir ma ğ-
durluk olgusuna tanık olunmaktadır: 1) Genel ma ğdurluk, bir
suç mağduru olmak sonucu (örneğin fiziki ve/ya psikolojik
zarar nedeniyle) oluşmakta; 2) Mağdurun sosyal çevresindeki
etkileşimle (örneğin etilcetleme, sosyal soyutlama ve a şağıla-
yıcı sorgulamayla) belirmekte; 3) (1) ve (2)'deki mağdurluğun
birlikteliği sonucu kişinin mağdur rolünü üstlenmesi /içsel-
leştirilmesidir. Soruş turma ve kovu şt-ürma süreçlerinde bu
ikinci ve üçüncümağdurluk yoğunlaşmaktad ır. Araştnwıların
sergilediği üzere, nasıl ki, suçluların yeniden sosyalleştirilerek
gelecekte yeni ma ğduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyorsa, mağ-
durlarm topluma uyumlarmı sağlamak üzere de profesyonel
destek görmeleri ön görülmelidir.

İşte ceza adaleti sisteminde mağdurların yararlarmı koru-
mak amac ını güden bu duyarlılığın gittikçe güçlenerek ortaya
çıktığı görülmektedir. Tüm dünyada oldu ğu gibi ülkemizde
de bugüne kadar mağdurlasa karşı gösterilen ilgi baz ı adam
öldürme, terör ve örgütlü suçlarda ve cezalar ın ertelenmesi gibi
bazı kurumlar açısndan söz konusu olabiliyordu. Oysa bugün
ülkemiz de, Batı ülkelerinde oldu ğu gibi, suç mağdurları veya
ailelerine devletin tazminat ödemesi bile öngörülmektedir. XXI.
yüzyıl adalet sisteminde, ceza adaleti yerine getirilirken, ma ğ-
durun tatmin edilmesi de ön pMna ç ı karılmış bulunmaktad ır.
Bu amaçla ceza davasmırı tüm evrelerinde ma ğdura bir kısım
haklar ve yetkiler tanınmas ı ön görülmüş; suça karşı sadece
ceza yaptıran yeterli sayilmayarak; olu şan zararın giderilme-
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si/onarmt en başta gelen amaç kabul edilmiş tir. Bu konudaki CEZA ADALET İ
en önemli düzenleme ise uzla şmadır.	 SISTEMI

Uzla şmanın hedefi suçun iş lenmesinden sonra fail ve
mağdur aras ında meydana gelen çeki şmeyi, Cumhuriyet
savc ısı veya hAkimin atayaca ğı bir avukat/avukatların/hu-
kuk öğrenimi görmüş kişilerin girişimleriyle (CMK m. 253/9;
SF0 153a) çözerek hem adaleti sa ğlamak ve hem de ma ğduru
derhal tatmin etmek; fail ile ma ğdur arasında barış sağlamak-
tır. Böylece, zarar ın giderilmesi yarunda moral bir unsur da
sağlanabilmektedir (Etik işlevi). Bu süreçte, failin ceza sorum-
luluğu saptanıp zararın giderilmesi için gereken de yap ılmış
bulunacağmdan hem adalet yerine getirilmiş, fiille ihlAl edilmiş
olan hukuk kurallarmın varlığı vurgulanmış (pedagojik işlev)

ve dolay ısıyla kamusal barışın yeniden kurulmasına hizmet
edilmiş; bu hükümle, uzlaştırma takdiri kararlardan biri olarak,
kanunilik ilkesi gereği zorunlu kamu davas ı açılması katı kurah
yumuşatılmış ve devlet, süreç adalei ve yaptırım infaz ı için
gerekli harcamadan da kurtulmu ş olmaktad ır (mali işlevi).

Kamu davas ınm tüm evrelerinde mağdur haklarının sap-
tamnası ve güvence altında tutulması, görevliler ve adli mer-
ciler için temel bir görev olarak kabul edilmelidir; ma ğdur-un
hakları hem saptanmah; kendileri bilgilendirilmeli ve hem de
güvence altında tutulmal ıdır.

Mağdurun korunmas ı ile ilgili bulunan ve kar şilaştırmali
hukukta artık "hak" olarak yer alan bu yakla şım ve cereyarıa
uyularak, niteliği itibar ıyla hukuki ve ma ğdurun kişisel hak-
larım güvence altına alan bir hüküm Türk hukukuna girmiş
bulunmaktad ır: Hakim veya mahkeme ya da Cumhuriyet
savcısı henüz hüküm verilmeden mağdurun haklarını güvence
altına almakta veya nafaka borcuna ilişkin olan kısmın, mağ-
dura veya nafaka alacakhs ına verilmesini emredebilecektir.
Ancak bu emrin verilmesi iki koşulun gerçekleş tirilmesine
bağh tutulmuştur; (1) mağdur veya nafaka alacakl ısı bunu is-
temeli, (2) şüpheli veya san ık bu hususta rızalarmı ifade etmiş
olmalıdırlar. Ancak soruş turma veya kovuşturmanm konusu
ile ilgili olaylar nedeniyle, bir yarg ı mercii ma ğdur veya nafaka
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CEZA ADALET! alacaklis ı lehine bir karar vermiş ise yukarıdaki birinci koşulun
S İ STEM İ gerçekleşmesine gerek olmayacakt ır.

Mağdur, diğer haklar arasında, soruşturma evresinde aktif
olabilecek, kolluk ve Cumhuriyet savc ı.hğından dem toplanma-
s ını, soruşturmanın gizlilik ve amac ım bozmamak koşuluyla
Cumhuriyet savcıs ından belge örneği isteyebilecek, avukat
vasıtas ıyla soruşturma belgelerini ve muhafaza alt ına alman
eşyayı inceletebilecek, Cumhuriyet savcısmın kovuşturmaya
yer olmadığı yönündeki kararın denetlenmesirıi isteyebilecek-
tir. Mağdur ve şikyetçiye son soruşturmada, duruşmadan
haberdar edilme, kamu davasına katılabilme, katıldığı kamu
davasında kişisel haklar ıü isteyebilme, tutanak ve belgelerden
örnek isteyebilme, tanıkların davetini isteyebilme, yoksa, baro
tarafından bir avukat atanniasmı isteyebilme (CMK 234), dava-
ya katılnuş ise kanun yollarma başvurabilme hakları (CMK 242)
tanınmış tır. Bütün bu haklar, ma ğdur ve şikyetçiye anlatil ıp
açıklanır ve bu husus tutana ğa geçirilir.

Eğer katılan on sekiz yaşın henüz doldurmanu.ş ya da sağır
veya dilsiz veya kendisini savunmayacak derecede malül ve
avukah da yoksa, istemi aranmaks ız ın kendisine bir avukat
görevlendirilir. Türk hukukunda insan haklar ı alanında önemli
bir anlayış değişikliğini ortaya koyan bu ça ğdaş düzenleme,
Il rnağdurlarrn" bir kez de yargılama evresinde ma ğdur olma-
larını önleyici bir tedbir oluş turmas ı bakımından oldukça
önemlidir.

Suç mağdurlarmın ceza davası sürecinde bir kişi olarak
ciddiye almmasmı sağlamak üzere duruşmada mağdurun
doğru tanıkl ık ettiğinden kuşkulanıp küçültücü sorularla
mağdurun güvensizlik duygusuna kap ılmasına veya hid-
detlenmesine ve sonuçta mağdurluk rolünü içselle ştirmesine
sebebiyet verilmemelidir. Bu doğrultuda mahkeme ba şkanının
sorulacak soruları kontrolü mağdurun korunmas ı açısından
önemli görülmektedir: Tank veya yakın akrabaları ve tanığın
özel yaşamını lekeleyici sorular sorulmasma maddi gerçe ğin
açığa çıkarılması dışında izin verilmemelidir. Örne ğin ırza
geçme suçu sanığının mağdurla bir süredir arkada ş olduk-
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ları ve karşılıklı rıza ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdiklerini CUAAD4IET İ
belirtmesi üzerine bu davada mağdurun sorgulanmas ı cinsel SISTEMI
ilişkinin karşılıklı rıza ile olup olmadığım belirlemek açısından
gereklidir (StPO 240-241 /CMK 201).

Risk altında bulunan tanıkların dinlenmesi s ırasında
görüntü ve sesin teybe alınması (audio-visival medium) ve bu
teyplerin kanıt olarak duruşmada izlenmesi olanağı da sağ-
lanmıştır. Bu tür kayıtlar genelde bir suçtan zarar gören çocuk
(StPO m. 58a-Almanya'da 16 ya şı n altında) veya maddi gerçeğin
açığa çıkarılması için tanığın duruşmada dinlenmesi mümkün
olamayacak kişiler özellikle cinsel suç mağduru çocuklar ın
ikinci kez mağdur olmalarını önlemek aç ısından çok önemlidir.
Örnek olarak, bir kad ının arkadaşının 16 yaşmdaki oğlu ile
ebeveynine söyleyeceği tehdidiyle bir kaç girdiği cinsel ilişkiyle
suçlanmas ında mağdurun sanık ve ebeveyni huzurunda tan ık-
lık yapması beklenilmeyeceğinden en uygunu ifadesinin teybe
al ınıp bu kayıtlarm duruşmada izlenmesi gösterilebilir.

Ayr ıca maddi gerçeğin ortaya ç ıkar ılmasını sağlamak
üzere tehdit edilme veya riski karşısında tanıkların baskısız
ifade vermelerine olanak sa ğlanmıştır. Şöyle ki, bir tanık için
ciddi bir risk olu şturacak veya bu risk ba şka biçimde önlene-
meyecekse veya maddi gerçe ğin ortaya çıkarılmas ı tehlikeye
girecekse, hMdm sanık ve dinleyici olmaksızın tanığı dinleye-
bilecektir (CMK58/3; StPO m. 58a,1-suç ortağı için de geçerlidir).

Tanığın dinlenmesi s ırasmda duruşma salonuna ses ve görüntü
aktarmas ı yap ılır(StPO m. 247a). Kayda alınması açısından
CMK m. 52/3 mutatis mutandis geçerlidir. Kuşkusuz, bu yön-
tem soruşturma evresi için de geçerlidir. Yalnız bu yöntemin
genelleştirmek yerine tikele, örgütlü suçlara inhisar ettirilmesi
hakikati elde etme açısından isabetli olmanuştır.

Dinlenme açısından da önceliğin olanaklar elverdiğinde ço-
cukların diğer tanıklardan önce dinlenmesi ve s ırası gelinceye
kadar da bekleme odas ında bakım ve gözetimi önerilmektedir.
Öte yandan, işlenen suç etkisiyle psikoloji bozulmuş çocuk veya
mağdunm bu suça ilişkin olarak soruşturma veya kovuşturma
evresinde maddi gerçeğin ortaya ç ıkarılması gerektirmedikçe
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CEZA ADALETi bir kez dinlenebilece ği ve bu süreçte psikoloji alanında bilgi ve
S İ STEM İ deneyimi olan bir uzmanın bulundurulmas ı ön görülmüştür

(CMK m. 236/ 2,3).

Bu düzenlemelerle yeni bir ceza siyaseti ile yarg ılamada
teorik olarak yeni bir model benimsendi ği görünmektedir.
İnsan haklarına odakli bu yeni modelle eskisine a şağıda kar-
şılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

Klasik Model	 İ. H. Odakl ı Model
Suçun doğası Suçun, kanunlar ı n Suçun, insan haklar ı

ihlal edilmesi olarak ihlali olarak görül-
görülmesi,	 mesi,

Ceza . yarg ı la- Devletin suçluyu ceza- Mağdur zararı n ı n gi-
mü usullerinin land ı rnıa hakk ın ın icra derilmesi, potansiyel
amac ı 	 edilmesi,	 mağdurlara güvence

verilmesi,

Gelece ğe yönelme: Günümüz ile ilgi-
Cezaadaletinin Hukukun vurgula- lenme: Ma ğdurun
varlık nedeni narak, gelecekte kar- tanınmas ı temelinde

şıla şılacak ihlallerin barışın sağlanması,
önlenmesi,

Yag ı lama usullerin-
Mağdurun rolü Mağdurun yaln ı zca den yarar gören bir

tan ık olarak önem taşı- kinıseolaraknuığdurun
mas ı ve kovu ş turmay ı dava işlemlerine taraf
desteklemek zorunda olmas ı,
olu şu,

İnsan haklar ı-	 İnsan haklarının ceza
nın anlamı

	

	 İnsan haklarının ceza adaleti sistemine ili ti-
adaleti sistemini kı sa- yac ı olduğu.
ii? ması .

En önemli düzenlemelerden biri de ilke olarak i şlenen
suçun etkisiyle psikolojisi bozulmu ş çocuk veya mağdurun, bu
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suça ilişkin soru ş turma veya kovu ş turmada tan ık olarak bir defa CEZAADALET İ

dinlenebileceğidir (YCMI( m. 236). Bu suretle cinsel suç ma ğ- S İ STEM İ

durlarının defalarca dinlenmesi sonucu "ikinci kez mağdur" ol-

maları önlemniş olacaktır) 61 Tanıklarm dinlenmesi sıras ındaki
görüntü veya seslerin kayda al ınabileceği hükme bağlarmuş
ise de (YCMK m. 52) anılan nitelikte çocuk ve mağdurlarm

dinlenmesi ve yüzleştirilmesi gerekti ğinde bunun kapalı devre
televizyon sistemiyle yerine getirilmesinin içtihat edilmesi ve
bu teknolojik düzenlemeye yer veren bir duru şma salonunun

oluş turulmasına gidilmelidir.

Yeniden "sistemler modeli"ne döndüğümüzde, bu modelin
adli sistemdeki sürecin dinamik niteli ğini sergilediği; girdile-

rin, çıktiları ve çıktılarmda katşılilc olarak girdileri etkilemekte
olduğu görülmektedir. Hiç ku şkusuz, halkın adalete güveni
artmas ı, şikayete bağlı suçların artış kaydetmesi ve karanlıkta

kalan suç oranırun azalmas ı hallerinde sistem girdisinirı artması
kaçınılmaz olmaktadır.

10. 11. 7. Hatalı Yaklaşım

Öte yandan, hukukta/yargilamada tıkanma olduğunda
tek çare olarak daha fazla sözcüğüne sarılmaktan da vazgeçil-
meidir. Baz ı suç türleri artış gösterdiğinde cezaları ağırlaştırı-
yoruz; davalar arttığında mahkeme! hMim, Yargıtay'da daire

sayısını artırıyoruz; cezaevleri nüfusu arttığmda yeni cezaevleri

inşa ediyoruz; tıpkı yollar ımız kalabalıldaştığında, daha fazla
yol/alt geçit inşa edilmesi; kentlerde güvenlik sorun haline
geldiğinde, daha fazla say ıda kolhık gücü için çağrı yapılması
gibi. Ne var ki, "daha fazla" ya başvuru şimdiye dek sorunları
çözemedi. Sorunu çözmek için en pratik çare "genel af' uy-

gulamalar ı olmuş; af sonras ı sistem rahatlamış162 ve ortalama
yargılama süresi de azalnııştır. Yalnız, siyasi suçlular ı da kap-
samak üzere 1991 y ılında 3713 sayıli Terörle Mücadele Kanunu

çerçevesinde geni şletilmiş şartlı sal ıverme ve suç olmaktan

161 M. T. Yücel, Adalet Psikolojisi, Ankara 2007 s.115.
1€ Genel Af (Af ile ilgili Disk Açık Oturumu) DIsk Yay ın no. 12, Istanbul 1974

ss. 18-21.
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CEZA A04I1 tl çıkarılan filler nedeniyle olu şan dolaylı af ve özellikle 2000
SISTEMI y ılmda ç ıkarılan 4616 sayılı Şartlı Sal ıverme ve Erteleme Yasas ı

türü (Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen hükümleriyle de
kanıtlandığı üzere) af kanunları en kötü teknisyenlik örneğini
sergilemekle kalmay ıp, sözde erteleme/ şartlı sahverme yan ı
ile "yargıdaki kı rtasiyeciliği" de yoğunlaştırnuş tır.

1960 (113 sayılı), 1966 (780 say ılı) ve 1974 (1803 say ılı) yıl-
larında çıkarılan af kanunlarıyla, sistemin verimliliği üzerinde
belli bir artışa (% 10'luk) tanık olurmuş ve bu durumu belge-
lemek üzere af yıllarına ait ceza mahkemelerindeki ortalama
yargılama süreleri ile verinılilik ölçümlemesindeki değişimlere
aşağıda yer verilmiştir: ı M

Tablo 64.

Ortalama

Yıllar Toplam D Çıkan D Yargılama 
D V D

Süresi
1960 830609 1100 602769 100	 183	 100 72.6 100
1961 720516 87 432280 72	 200	 109 60.0 83
1962 76647 92 443136 74	 228	 125 57.8 80
1963 787667 95 506019 84	 225	 123 64.2 88
1964 780597 94 428354 71 	 246	 135 54:9 76
1965 869105 105 450307 75	 286	 156 51.8 71
1966 953749 115 654656 109 	 225	 123 68.6 95
1967 805237 97 452206 75	 244	 133 56.2 77
1973 1108313 133 589192 98 	 289	 158 53.2 73
1974 1162662 140 951155 158	 165	 90 81.8 113
1975 880714 106 619921 103	 132	 72 70.3 97
1994 1 1327717,160,829322 138	 204	 112 62.5 86

(D) D ğişim
(V) Verimlilik % = Ç ıkar/Toplam

163 4616 sayılı kanunun genel gerekçesinde "Toplumda meydana gelen sos-
yal ve ekonomik değişimlerin, suçların çeşitliliğinin ve miktarının artma-
s ında etken olduğu görülmektedir. Bu suçlar ı işleyenlerin topluma ye-
niden kazand ırılmaları ve toplumla bütünleşmeleri bakım ından cezala-
rının toplam ından 10 y ıl indirim yapılmaktad ır." önermesi hakl ı olarak
şu soruyu davet etmektedir: Sosyal ve ekonomik koşullarda ne türden
bir iyileşme olmuştur ki hakkaniyet ve nesafet ad ına önceki koşulların
ürünü olan suçlar için böyle bir indirim ön görülmü ştür?

164 M. T. Yücel, Türkiye'de Yarg ı n ı n Etkinliği, Ankara 1999, s. 144.
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Bu sektörde asil sorun mahkemeler değil, adalettii ve bu CEZA ADAIET İ

adaletin de yalnızca Adalet Bakanlığı'nda olmadığı bilinme- S İ STEM İ

lidir. Yine güvenlikte de sorun, kolluk görevli say ısı olmayıp,
güvenlilctir; tıpkı sorunun otoyollarda değil, yolculuk edebil-
mekte olduğu gibi.

Sonuç

CMK içerdiği yeni kurum ve koruma tedbirleri nedeniyle
çok ciddi bir atılım olarak görülebilirse de, tüm sorunun adliye
kültürü ve sosyal açıdan yeterince bir hazırlığın olmaması/
mali portresinin düşünülmemesi ve "istim arkadan gelir" fel-

sefesine sığınilmasında sakli bulunduğudur. Sonuç olarak,
yukarıdaki kavramsal modeller ba ğlam ında adli sistemin işle-
yişini oluşturan öğelerdeki her parametreye özgü pragmatik
şu iki yönlü sorunun yöneltilmesi gerekmektedir: YCMK'un
ne türden bir işleve hizmet etmesi ön görülmüştür? Ve bu iş-
lev doyurucu bir şekilde yerine getirilebilecek midir? İşte bu
soruların yanıtları hakkında devamlı olarak edinilecek objektif
bilgi olmaks ızm, iyileştirme/reform dü şünülen sistemdeki
dar boğazlar giderilmeksizin işe koyulmak gereksiz bütçe
harcamalarına neden olacaktır. Mevcut sisteme özgü sonuç
görüntüleri değ iştirmek için sistem girdilerini ay ıklamak/
değiştirmek gerekmektedir. Ve sistemin hukukun amaçlar ı
için var olduğu bilinmelidir;Yinelersek, YCMK uygulamas ı ile
açık/ gizli amaçlara ne derece hizmet edebildi ği zaman içinde

165 5235 say ılı . . . Bölge Adliye Mahkemeleri.., kanunu 1 Nisan 2005 tarihinde
yürürlüğe girecekse de, en geç iki yı l içinde bölge adliye mahkemeleririin
kurulmas ı tamamlanacak ve tüm yurtta göreve ba şlayacaklan tarih Res-
mi Gazetede ilan edilecektir (Geçici madde 2 ve Yürürlük- madde 55).
H. S. Türk, TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2000 Y ıl ı Adalet Ba-
kanlığı Bütçesi Sunuş Konuşması:" standart kadro durumu dikkate al ın-
dığında 2180 yeni mahkeme kurulmas ı ve bu mahkemelere toplam 4068
hakim ve Cumhuriyet savc ısı atanmas ı gerektiği ortaya çıkmıştır." İvedi
gereksinme duyulan adliye yazı işleri müdürü ve zabıt katibi say ıs ı ise
10248'dir. 5276 say ılı kanunla (RG 29.12.2004-25685) 4000 hakimL ısavc ı
kadrosuyla 1000 hakim adayı ve 5500 yard ımc ı personel kadrosu ihdas
edilmiştir. Ayrıca bkz., M. T. Yücel, Türkiye'de Yargı n ın Etkinliği, Ankara
1999, s. 10; M. Feyzioğlu, "5271 sayılı CMK hakkında bazı tespit ve de-
ğerlendirmeler", TBBD, 62, 2006. s. 61.
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CEZA ADALET İ saptanmah; yargılama süreci fizyononıisinin, ceza usulü norm-
SlSlMl larından ziyade onu uygulayanlarm tutum ve davramşiarıyla

şekillenmekte olduğu, hakimler ve avukatlar arasındaki iyi
ilişkilere dayalı bulunduğu; ve sonuçta adliye kültüründe çok
ciddi bir değişim olmad ıkça amaç de ğerlere ula şılamayaca ğı
bilinmehdir. Bu postulat hukuk sosyolojisiriin temel bir verisi
olarak algılanmand ır.

İşte sorularla başladığım bu irdelemeyi şu son cümlele-
riyle sonland ırmak istiyorum: CMK'la tesis edilen yeni ceza
usulü sisteminde suçta "karanl ık say ı" azalacak; kamu davas ı
oranında hissedilir bir azalma olacak; "dava/ann erimesi" ne-
deniyle şüpheli/sanık sayısı ile hüküm giyenler arasındaki
orantısızlık166 ile yaptırımların a şınması'67 azaltılacak; suç
mağdurları daha az mağdur edilecek; daha dürüst yarg ılama
icra edilecek;yargılama süratle sa ğlanacak; beraat oranlarında
Avrupa çıtası yakalanacak; suçlular hakk ında psiko-sosyal
anket raporu (SAR) hazırlanarak ceza yaptırımlarının birey-
seileştirilmesi gerçekle şecek; yaptırımların genel/özel önleyici
etkisi daha artacak m ıdır(!?). Gönlüm bu sorulara "evet", aklım
ise "hayı r" diyor ve sonuçta gönlüm aklıma mağlup oluyor.
istenilen amaç değerlere ulaşabilmek için uygulanacak yön-
temin iki temel ö ğesinden birincisi, yukarda anılan modeilere
referansla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin-Ceza Ada-
letinin Yönetimi" hakkındaki (95) 12 sayıh tavsiye karar ındaki
ilkelerin göz önünde bulundurulması; ikincisi de, hukuk
fakültelerinde bu yeni yaklaşımlara özgü felsefe ve öğreti ve
teknikle beslenen hukukçuların'69 sistemde yer almalar ı ve
adliye kültüründe "değ işim" yaratabilmeleridir.

Özetle, yazılı kanunlarm (örneğin yeni CMK) tek ba şına
olumlu değişim için yeterli olmad ığı unutulmamalıdır. Önemli

166 M. T. Yücel, Kriminoloji, İstanbul 2004, ss. 137-138.
le M. T. Yücel, a. g. e., s. 139.
163 Ayrıca bkz., Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Ada/etinin Sade-

leştiril ınesi hakk ındaki (87) 18 say ıl ı Tavsiye Karan; bkz., K. Bjornberg ve
p. Richmond, Türkiye'de Yarg ı n ın İş leyişi, 2003, TBB Web: www. barobir-
ilk, org. fr

169 Bkz., S. Dön ıirnzer ve F. Yenisey, Ceza Ada/eti Sisteminin Etkinliği-1 998,
Istanbul 2000, s. 284
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olan hukuk kurallarımn uygulanabilmesidir (hukuki gerçekçilik). CEZA AD4IEJi

Ceza adaleti sürecinde avukatlar ın görevi, yargılama ve iddia S İ STEM İ

ile eşit güce sahip bir muhakeme süjesi olarak hukuk kurallar ı-
mnuygulannıasımsağlamaktır (Hans-Heiner Kühne). Hukuk
sosyolojisine özgü saptamalar, bu konuda yapılacak çok işin ol-

duğu merkezindedir27° Bu bağlamda, hakimler/savcılar kadar

avukatların bilincinin de, yazılı hukukun gelişmesine paralel
ve eylemli olarak güçlü bir biçimde geli şmesine gereksinmesi

vard ır. Bize tarihten ders almamızı öğütleyen sorgulayıcı,

gerçekte şunu kavramanıızı istiyordur: Yollar, araçlar sonucu
belirlerler; CMK gibi kanunlar nice yetkin olursa olsun, ğer-
çekçi olmayan/sanal yollar, özgünlükle önerilen a ınaçlardan

tümüyle ayrı sonuçlar verecektir.'7'

ingiltere'de 1986 y ıl ında tesis edilen ve 3000 mahkemede birden savc ı-
lık kurunıunun faaliyete girmesi ile yaratılan perişanhk sonrası kollukla
işbirliği anlay ışının oluşmas ı için geçen zaman süresi tam on yılı bul-
muştur. Ülkemizde de yeni CMK ile kollu ğun gücünde algılanan azalma
sonucu dile getirilen huzursuzlu ğu gidermenin yöntemi de kuşkusuz
kollukla savc ıl ık aras ında daha iyi bir işbirliği anlayışının yerleştirilme-
sidir.

171 M. T. Yücel, Türkiye'de Yargınrn Etkinliği, Ankara 2005. Yürürlüğü takip
eden birbuçuk y ıl gibi kısa sürede CMK üç kez değişikliğe uğramış tır.
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11. SUÇLUWĞUN ÖNLENMES İ

11.1. Hedef Gruplar

Suçlulukla savaş ve önleme artık hükümetlerin tekelinde
olmadığı gibi kolluk güçleri ile de s ınırh değildir. Özel sektör
ile kolluk, baskı grupları ve vatandaşlar dışmda diğer kamu
kuruluşları da güvenliği sağlamakta rol oynamaktad ırlar. Bu
bağlamda öncelik ta şıyan husus suçun olduğunca geç bir yaş ta
işlenmesiııin sağlanması; kişilerce ilk kez işlenecek suçların er-
telettirilmesidir. Bu do ğrultudaki yaklaşımlarla, genç ku şağın
nüfusun büyük bir yüzdesini olu şturması sonucu işlenen suç
miktarı azaltılmış; suçluluk kariyeri de o ölçüde kısaltilntş veya
önlenmiş olacaktır. Kriniinolojik bir gerçek, ilk suç ne kadar erken
yaş ta işlenirse, suçluluk kan yerinde o derecede yoğunlaşma göstere-
ceğidir. İlk defa işlenecek suçun gecilctirilmesini de kapsayıcı
nitelikte suçların önlenmesine ilişkin aşağıdaki üç boyutlu
önleme topolojisi pragmatik bir yaklaşım sağlamaktadır:

Bu modele göre, suçluluğun önlenmesi makro düzeyde
toplumdaki potansiyel suçlulara (örneğin sekiz yıllık eğitimde
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çocukların normatif bilinçlenmesi),sorunlu gen çhğe (örneğin SUÇIUUJ Ğ UN

suç işleme riski yüksek mahalle, sokak ve caddelerdeki sosyal ONLENMESI
çalışmalar) ve suç işle yen lere (iyileştirme ve uyum programlar ı)
yöneltilebiir. "Suçlu" temeline dayah bu önleme yakla şımları
1, 2 ve 3. kategorileri içermektedir.

"Durum" temeline dayah önleme, tüm konut ve binalardaki
güvenlik tedbirlerine; kentin suç işleme oranı yüksek yörelerin-

deki tedbirlere ve suç haritas ında (suç coğrafyamda) tehlikeli
yöre olarak beliren alanlara yöneltilebilir. Bu grupta ise 4,5 ve
6. kategoriler yer almaktadır.

"Mağdur" içerildi önlemede, halk arasmdaki potansiyel
mağdurlara (örneğin halka standart güvenlik tedbirleri hak-
kında öğüt verme), yüksek risk gruplarma (örneğin banka

veznedarlar ı ile mutemetler) ve gerçek suç mağdurlarına

(örneğin mağdurlara mali destek ve psikolojik dam şmanhk
hizmeti vermek) yöneltilebilir. Ma ğduru esas alan bu önleme
7, 8 ve 9. kategorileri kapsamaktad ır.

Bu modelde yer alan dokuz kategorideki önleyici nitelikte
tedbir ve proje örneklerine aşağıda yer verilnıiştir.

Suç Sorunu Geliş im Evreleri

Hedef	 Birinci	 İ kinci	 Üçüncü
Gruplar

* Sorumlu ebeveyniik,	 * Sokak çal ışmalar ı
• Yurttaş l ı k görevlerinde bilinç- * Gençlik merkezleri. 	 * Isah ve
lenme (okulda rehberlik), 	 * Eğ iUrnfçal ış ma,	 uyum sağ lama.Suçlu	 Okuldan kaçmay ı önleme.	 * Koruyucu aile, 	 * Eğ iOnV çal ış ma.
• içki-uyuş turucu madde kulla- * Aile dan ış manl ı k hIz-
n ı m ı kampanyalar ı .	 mefleri.

* Tehlikeli yöreleri be-
yörelerinin yeniden

Suçun i ş lenmesini taşan	
lirlerne,

m ı ,	 • ru ı uş , uyuş turucu ii-Durum	 (hedefleri)zorlaşt ı rma,	 * Özel güvenlik görevlisi carefinin yo ğun olduğ u* I şı kland ı rma.	 kullan ı m ı .	 semuer.
* Devletçe tazminat ve-

• VIP korumas ı 	 rilmesi.
• Komşular ı n ilgilenme- * Bannak sağ lanmas ı ,

flilgilendirme kampanyalar ı. si ,	 Mağdura destek,Mağdur	 t Çocuklara yöneliköğütler.	
* Mahalle bilinci vedayw t Cinsel sald ı r ı ya uğ -
n ış mas ı .	 rayanlara yard ı m mer-

_________________ kazı .
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SUÇULU ĞUN	 Önleme tedbir ve projeleri daha fazla ma ğduriyeti önlediği
ONLENMESI gibi zararın en aza indirilmesinde de verimliliği sağlayacak-

tır.

11. 2. Sorumluluk

Suçluluğu önleme, tek bir Bakanlık yerine tüm toplumun
amac ı ve aktivitesi olarak alg ılanmal ıdır: Ticaret (Örne ğin
dükkanlardan hırsızlık), endüstri (örneğin araba modeli ta-
sarımı), toplumsal (örneğin komşular ın birbirini killamas ı-
yoklaması), bireysel (ebeveynlerin iyi anne-babal ık yapması,
ahlaki gelişmeye ağırlik vermeleri). Bu anlayış, suçları kontrol
görevini (suça tepki göstererek), mahkemeler ve genelde ceza
adaleti sistemindeki uzman personelin alan ı olarak vurgulayan
klasik anlayıştan esaslı ölçüde de sapmayı gerektirmektedir.
Kuşkusuz, sorunlar ı ve sorumluluğu başkasına devretmek
(yol ve kanalizasyon hizmetlerinin vergi gelirleri ile finanse
edilerek üstesinden gelinmesini beklemek gibi) daha kolayd ır.
Önlemenin değerine getirilmek istenen yeni anlay ış , pekte ra-
hatlatıcı değildir. Bu anlayış suçların kontrolünde hepimizin
(anne-baba, tüketici, vatandaş, işçi olarak) katkı ve rolünü gün-
deme getirmekte; doktorun hastas ından iyileşmesi için yaz ılan
ilaçları kullanmasını beklemesi kadar ceza adaleti kurumları
da fazlaca kamu güvenliği için toplumun sorumluluk almasını
beklemektedir. Bir doktor hastas ındaki enfeksiyonu onun yar-
dımı olmaks ızın tedavi edemeyeceği gibi anılan kurumlarda,
mağdur olan toplumun yard ımı olmaksızın güvenlik üzerinde
etkili olamayacalct ır.

Özellikle, kentlerin sorun yo ğunluklu yörelerindeki çocuk-
ların suça yönelmelerini önlemek bak ımından anne-babalar ın
şu hususlar hakkmdaki ilgisi önemlidir:

• Çocuklarının birlikte olduklar ı arkadaşlar ının kimler
olduğu ile birlikte olduklarında neler yaptıklan bilinmeli; ve
bu bağlamdaki izlemenin gerekti ğinde çocukların davranışını
düzeltebilme olanağı sağlayabileceği unutulmamali;

• Çocuklara öğrenimleri sırasında ihtiyaç duyduklar ı her
türlü destek verilmelidir.

232



TÜRK CEZA S İ YASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

SUÇUJLU ĞUN
ÖNLENMES İ

11. 3. Önleme İmaj ı

Araştırmalar ın ortaya koydu ğu basit mesaj,firsa t/ann gide-

rilmesi ölçüsünde suçlar ı n aza! tılacağı doğrultusundad ı r. Kuşkusuz,

bu sadeliğin smırlan ve sakıncaları vardır. Bu şekildeki önleme

yaklaşımının, kilit, zincir ve demirden biraz daha fazlas ını ifade

ettiği ve yorumlandığı görülmekte ise de, gerçek hiç de böyle
değildir. Bu smırli algılamayla yetinmek bazılar ını, önleme

etkinliğinin kapsamı ve genişliğini takdir ve değerlendirmede

başansızhğa yöneltmiş ve önlemenin, ev tahsisleri siyaseti,
ebeveyn gözetimi, gayri resmi sosyal kontrol mekanizmalar ı
ve suça alternatif davranış sağlayıcı olanaklar gibi alanlarda

gelişmesini yava şlatmış tır. Bu faaliyetlerin tümü, illegal dav-
ranış için fırsatları gidermeye veya kabul görür alternatifler
sağlamaya hizmet eder niteliktedir. Yaln ız geniş anlamdaki

bu önleme kavramının bizatihi kendisi girif t olmazsa da, ka-
muoyuna takdimi, tartışılması ve benimsenmesi zorlu olabilir.
Bunun sonucu olarak ta dar ve s ınırlı anlamdaki önleme imaj ı
halen egemenliğini sürdürmektedir.

İkinci bir sorunda "önleme" kelimesinin olumsuz (negatif)
ve sınırlayıcı etkinliği telkin etmesi; suça yönelik olan ve ön-
lenmesi ihtiyac ı duyulan bir "istidada" yönelmeyi öngörmesi-
dir. Bu sorundan bir çıkış yolu bulmak zor ise de, halk sağlığı
konusuna yap ılacak yararli bir kıyas söz konusu olabilir. Halk
sağlığı alanında egemen olan mesaj, hastal ıkların önlenmesin-
den iyi sağlığın geliştirilmesine doğru kaymıştır. Bu paralelde

"sağl ıklı ve düzenli bir toplum" için uğraş verilmeli; sınırlayıcı
değil; iyiye, doğruya yöneltici bir tablonun çağdaş unsurlarıyla
gerçekleş tirilmesine çali5ilmal ıdır.172

172 S. Yener, ABD'de Federal ve Eyalet Düzeyinde Sosyal Hizmet Programlar ı,

DPT (Mayıs1996) ss. 55-57; United Nations Guidet ı ness for the Prevention
of Juvenite Delinquency (The Riyadh Guideliness), adopted by the Gene-
ral Assembly on 14 December 1990 (Resoiution 45/112) Çocuk Suçlu-
luğunun Önlenmesi Hakk ındaki Birleşmiş Milletler Rehberi, çocuklar ın
hukukla ihtilafa girme öncesindeki evreyi kapsamaktad ır; Ö. Çatmut tr
A. Çakmut, "Karayolian Trafik Kanunu'na göre Trafik Suçu Kavram ı ,
Trafik Kazalarımn Nedenleri ve Onienmesi Yollan" Istanbul, Barosu Der-
gisi, C. 75, Say ı 4-5-6, 2001 ss. 509-528; S. Dönmezer," Birle şmiş Milletler
Etkin Suç Orılerımesi-Yeni Gelişmelere Ayak Uydurmak" Mala Karşı iş-
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SUÇWLU ĞUN	 11. 4. Modeller
ONLENMES İ 

Kolluğun toplumsal rol, işlev ve davraruşırun ne türden
gösterge ve modele göre de ğerlendirildiği, bunlara ilişkin
toplum katındaki artı ve eksilerin nas ıl oluştuğu, üzerinde
önemle durulmas ı gereken konulard ır. Bu bağlamda, hiç bir
model referansı ve amaç işlev söz konusu değilse, ulusal bir
model olu şturmak için parametreler arasında merkeziyetçi/
yerellik aras ında bir seçimin irdelenmesi yanında tepkisel kli-
nik temeli polis modeli' 73 yarunda sorun temeli-suç analizine
dayalı epidemiolojik model seçiminde ve bunlar ı normatif bir
temele oturtturmak gereği üzerinde durulmas ı zorunludur.

Çağın gereği input, merkezi işlemci, output, kontrol vejied-
back evrelerini içeren kolluk sistemi, di ğer sistemlerle birlikte
toplum merkezli yörüngelerdeki uydulardan biridir2 74 Kuş-
kusuz, polis, halk; halk da polistir. Her vatanda şın yükümlü
olduğu doğal görevi polisin aylık alarak yapması-vatandaşın
bu konuda yardıma olması; ve halkın işbirliği kamu düzeninin
korunmasmda "olmazsa olmaz" türünden bir ön koşuldur.

Polis, hiç kuşkusuz, bugünkünden daha fazla amaca odak-
lannuş bir örgütlenme çerçevesinde "suçlann önlenmesi" için
tüm çabalarını kanalize etmelidir. Bu merkezi amaca yönelik
diğer amaçlar zaman zaman değerlendirilmeli ve gerektiğinde
yeniden tarunılanmandrn Zamanın moda takısı olan yeniden'in
bu kadar yerinde kullanıldığı bir alan düşünülemez.

Kolluğun, ihbar, şikayet veya alarm üzerine olaylar üs-
tüne gitmesi tepkisel bir yakla şım; tıbbi anlatımda klinik veya

lenen Suçlarla Mücadele Semineri, (24 Mayıs 2000) Emniyet Genel Müdür-
lüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, Istanbul Yay ın no. 8, ss. 127-136.

"3 Kolluk konusunda önde gelen bilim adamlanndan David Bayley, kollu-
ğun suçu azaltmadığı ve suç oranın ı düşürdüğü fikrinin ise bir "mit" ol-
duğuna işaret etmiş tir. O'na göre, "modem polis tarafından beninıseııen
stratejilerin suç üzerinde az veya hiç etkisi olmad ığı gösterilmiştir." Da-
vid H. Bayley, Police for the Future, New York Oxford Univ. Press, 1994,
p. 3.

174 C. Phillips, D. Brown, Entry into the cnminal justice system: a survey of po-
lice arrests and their outcon ıes, (Home Office Researeh Study No. 185) Lon-
don 1998.
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case temeli yaklaşımdır. Bu görünümü ile hep "bad man"lerle, SUÇIULU Ğ UN

kötü insanlarla uğraşmak durmnundadir. Metaforik bir ben- ON İİ NMES İ
zetme ile tırmıkla yapraldar ın temizlenmesi sürecinde nasıl ki

yaprakların tümden temizlenemediği/tabiat ananın kendini

yenilemesinde olduğu gibi klinik tepkisel polis yakla şımı da

farkli sonuç do ğurmayacaktır. Modem akılcı yaklaşım, olay-

ların altında yatan nedenler veya sosyal muhtevanın analiz
ve anlaşılmasını içermeyen kolluk hizmetlerinin etkisiz ve
verimsiz olacağı merkezindedjr225

Geleneksel tepkisel yaklaşımda kollukça şunlar yapılmak-
tadır:

• Vatandaşlarca bildirilen bireysel olaylara kar şı tepki

gösterilmesi,
• Mağdur, tanık ve sanıklardan bilgi toplanmas ı,
• Soruşturmanın başlatılması,
• Olaylar hakk ında toplanan istatistik bilgilerin de ğerlen-

dirilmesi ve etkinliğinin ölçülmesidir.

Alternatif veya tamanılay ıcı nitelikteki çalışma yaklaşımı
ise, yukarda değinildiği gibi, sorun temelli veya suç analiz
modeli olarak adland ırilabilir. Bu yakla şım modelinde, polis
örgütü aktif olarak sorunlar ın kaynağına inmekte ve sorunlann
özü, nedeni ve büyüklü ğünü tespite çalışmaktadır. Kuşkusuz,
sorunlar soyut olarak ele alınmak yerine belli bir mahalle, semt
veya yöreye özgü olarak belirlenmekte; ve bu tür yakla şım kol-
luk hizmetleri için bir planlama modeli olmaktad ır. Bu model
ise, bir felsefe veya özel bir taktik olmak yerine yerel sorunlar ı
hedeflemek; suç ve suç korkusunu azaltmak üzere görevli po-
lislerin o yörede uzun süre görev yapmas ını gerektirmektedir.

Bu bağlamda, polisle işbirliğinde bulunan yöre insanlar ının
sağlanan güven ortam ında iki yönlü bilgi akışı geliştirilerek
halk, polisin gözü ve kulağı olabilmekte ve böylece halkla
işbirliği, bir amaç olmak yerine bir yan ürün olarak do ğal bir şe-

kilde gelişmektedir. Bu ilişkiler sonucu halkm, polisin örgütsel
öncelikleri ve siyasetlerinin belirlenmesine katk ısı olabilecek;

175 D. Brown, 77w Police Compluints Procedure: A Survey of Complaints' Viezvs.
(Home Office Research Study No. 93) London 1987, pp. 3745.
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Hiç kuşkusuz, kolluğun tahsis edilen kaynaklar ile norma-
lin üstündeki suç olgusuna karşı maıjinallik ötesinde bir etkisi
düşünülemez. Bu husus daha geniş kapsamlı ele alınarak; suç
kontrolüne, özellikle toplumsal yap ıların, ilişkilerin ve değer-
lerin öz ve niteli ğindeki güçlerle yaklaşı.imand ır.

Anılan çerçevede; toplumsal ya şam-kolluk ilişkilerinde
ister istemez beliren saydaml ık karşısında bireysel veya top-
lumsal olaylar karşıs ında gösterilen fazlaca tepki kadar yetersiz
tepkide eleştirilmektedir. Polis sözü edilen konumda çok hassas
bir çizgide işlev görmektedir. Bu çizgi genelde kolluk hizmet-
leri için de geçerliliğini korumakta; polis uygarhk ve anar şi
ilcilemi ile ba ş edebilme sorumlulu ğu gibi oldukça önemli bir
rolü üstlenmiş bulunmaktad ır.

Kuşkusuz, konuya yöresel/ küçük birimler ölçeğinde yak-
laşılmas ı sonucu toplumsal dayanışma Osmanlılarda olduğu
gibi daha güçlenecek; "n ın/mile nan ıusu" gibi kavramlar yeniden
oluşmaya başlayacak; herkes herkesin gönüllü bekçisi olacakt ır.
Belki de bu anlamda mandalh sokak kapılarının bazı yörelerde
varlığını sürdürmesi sevindiricidir.

Varilan sonuç, toplumdaki her mahallenin, insan gibi bir
yaşam öyküsüne sahip oldu ğu; baz ılarının hasta ve sorunlu,
bazilanmn ise sa ğlıklı ve gürbüz yapılar olduğu dur. Bu anlam-
da suç olgusunun endeks de ğeri,176 kuşkusuz, toplum sa ğlığını
belirlemede en önemli göstergelerden biridir. Ku şkusuz, "iyi
yönetilen bir devlette cezalar (suçlular) azdı r" (J. J . Rousseau).

Kolluk hizmetinde sorun analizi için öngörülecek süreçteki
evreleri ise aşağıda gösterildiği şekilde sıralamak mümkündür.
Bunlar,

• Sorunlarm belirlenmesi,
• Anketlerle bilgi derlenmesi ve kritiği,
• Vatanda şlar ile multi-disiplinler nitelik olu şturacak

P6 T. Selim, M. E. Wolfgang, The Measuremeni of Delinquency, New York
1964.
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biçimde kuruluşlann katılınıları ile bir eylem plam oluşturul- SUÇLUUJUN

ması,	
ONLENMESI

• Eylem plan icraya konulduğunda etkilerinin değerlen-

dirilmesi,
• Bu değerlendirme sonucunda gerekirse sorunun yeniden

belirlenmesi,
• Ve eylem planının yeniden formüle edilmesidir.

Kuşkusuz, suçların önlenmesi ceza hukukunun birinci
amac ıdır. Bu amaçta diğer benzer sosyal amaçlar gibi bo şlukta

var olamaz. Bu amacın temel hak ve özgürlüklerin korunmas ı
ve adaletin yerini bulmas ı gibi temel değerlerle nitelendirilmesi

ve sınırlar konulması da beninısenmelidir.

İşte yukarda irdelediğinıiz suçluluğun önlenmesinde etkili

olabileceği varsayımı ile oluşturulan tedbir ve projeleri içeren
stratejileri, hipotezleri ile hipoteze ili şkin çeşitli ülkelerde ya-

pılan araştırma sonuçlarmı sergilemekte yarar görülmü şttir.
Bu stratejiler katalogu, bir uçta 'fazlaca polisin az suç anlam ına

gelmesinden" başlayıp "sorunlara odaklanm ış polis"e doğru geniş
bir yeipaze oluşturmaktadırY"

Strateji	 Hipotez	 Hipoteze ilişkin
Araştırma Sonuçları

1.Polis say ıs ının artı- Kentteki görevli fazla Say ısalmtümdenetkisi
rılmas ı 	 olduğunda, az suç işle- belirgin de ğildir101

necektir.

2. Randorn devriye	 Kentteki devriyen ı n Etkili değildir
daha fazla random ol-
mas' halinde polisin
varlığı fazlaca alg ı la-
nacağmdan halka aç ık
yerlerde suçu önleyi-
cidir.

177 C. Nuttal, Reducing oftending: an assess ınent of research evidence on ıvays of
dealing zvith oending behavior, (Mome Offıce Research No. 187) London
1998 pp. 65-66; Counc ıl of Europe, Ille Prevention of Drug Dependence,

Strasbourg 1982; UNSDRI, Combatting Drug Abuse and Related Crirne,
Rome 1984; Coundil of Europe. Prevention ofjuvenile Dehnquency: The Role

of Institutions of Socialisation in a Changing Society, Strasbourg 1982.

237



Mustafa Tören Yücel

SUÇWW Ğ UN
ÖNLENMES İ

3. Polisin gözetim al- Rapor edil?n veya meş- Aile içi şiddette etkili
t ı na alma yetkisinin hut suçlarda polisin olurken çocuklar için
artırılmas ı 	 fazlaca gözetim alt ına aksi tesir yapmakta-

almas ı sonucu i ş lene- d ır.
cek suç azalacakt ır.

4. Polisin genelde top- Polisle vatanda şlar ara- Japonya d ışında halk
lum içinde olmas ı s ı rı da say ısal aç ıdan nezdinde polisin me ş-

fazlaca, nitelikli, daha rulu ğunu artırmak öte-
ıyi temaslar sonucu sinde genel bir etkisi
daha az suç görüle- yoktur.
cektir.__________________

5.Çocuklarla gayri res- Polisle çocuk/gençlik Genelde etkisizdir.
mi temas	 aras ında enformal te-

maslar suç işleyecekleri
fikirlerinden cayd ı ra-

_____________________ caktır.
6. Acil çağrı lara hızla Polis olay mahalline Kan ı tlar değiş ik-Japon-
yan ı t verilmesi	 ne kadar k ısa sürede ya ve ABD'de etkisi

gelirse, i ş lenen suç az oldu ğ u belirtilirken
olacaktır. Ingiltere'de mesken

hırs ızl ıklanmn ortaya
çıkarılmas ında ma ıiinal
etkisi bulunmaktad ı r.

7. Profili yüksek suç Riski yüksek suç/suç- 1 Hedef olarak mükerrir
ve suçlular ı n hedef- lara özgü polisin göze- suçlulardaki etkisi kay-
lenmesi	 tim alt ına alma oranı da değer ise de, uyu ş-

yükseldikçe, ciddi suç- turucu madde pazarm ı
lar kadar şiddet suçları hedeflemedeki etkinin
oran ı azalacaktır.	 az olduğudur.

S. Belirlenmi ş devriye Suçluluk faaliyetine ABD'deki kan ı ta göre
hizmeti	 özgü" s ıcak mekanlar" mahalli sorunlarla ba ş

ile "s ıcak saatler" için etmede etkili bir strateji
verilen devriye hizmeti olu ş turmaktad ır.
nedeniyle o mekan ve
saatlerde az suç i şle-
necektir.

9. Mükerrir mağdurla- 1 Ma ğdurlar ın yeniden Belli suç türleri için
rm hedeflenmesi	 mağdur olması önlene- 1 etkisi vard ır.

rek suç azaltılabilir.
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10. Kurumlar aras ı Suçlululda mücadelede İngiltere'de bunun kol-
işbirliği	 ulusal çabay ı sergile- luk için oldukça yararl ı

mek üzere polis di ğer bir çal ış ma yöntemi
kurumlarla ve özellikle oldu ğudur.
mahalli idarelerle işbir-
liği içinde veya suçlara
ilişkin bilgi temin ede-
rek suçu önleyebilir.

11. Sorun merkezli Polis ortaya ç ıkan suç- Bu rasyonel yakla şı-

polis lar ın özel dokusunu m ı n temel vasf ı n ı n
belirleyerekaltındaya- ufak çapta test edildi-
bn toplumsal sorunlar ı ği, geniş kapsamda suç
analiz edebildiğinde üzerindeki etkisinin
suçluluk say ıs ı n ı azal- ise henüz değerlendi-
tıc ı nitelikte çözümlere rilmediğidir.
ulaşabilecektir.

Genelde, suçluluğun önlenmesi yakla şımları, tabiatı, de-
recesi, kapsamı, zaman dilimi ve parasal değeri bak ımından
değişiklik göstermektedir. Etkilerini de ğerlendirmek kolay
olmasa da, eşitsizliklerin azaltılmas ı ve sosyal adaletin artan
ölçüde gerçekleştirilmesi, suçluluğu önlemede kritik derece-
de önemlidir. Suç ve suçlulu ğun önlenmesinde etkisi olan ve
birbiriyle bağlantılı olan sorunlardan fakirlik, işsizlik ve sosyal
çözülme, bireysel ve toplumsal güvenlik ile korkudan özgür
olmay ı içeren insanca ya şamın öğeleridir.

Fakirliği azaltıcı stratejiler, üretken i ş sağlayıcı fırsatlar
yaratılmas ı ile gelir getirici faaliyetleri içermelidir. Suçlulu ğun
azaltılması üzerinde doğrudan etkisi olan mesleki ve sosyal be-
ceri kazand ıran uygun eğitiırler ve halk ın bilgilendirilmesi de,
sosyal dayanışma, hoşgörü ve insan haklar ına saygıyı geliştirici
riiteliktedir. Işte bu artı değerdeki genel önleme yaklaşınılarıyla
aşağıdaki suç döngüsüne müdahale edilmelidir.178

In Ayr ıca bkz., F. Gramatıca, Toplumsal Savunma ilkeleri, (Tercüme S. Selçuk)
Ankara 1988; " İl Emniyet Komisyonu"na Cumhuriyet Savc ılann ın
katılmas ı hakkındaki Adalet Bakanl ığı Ceza işleri Genel Müdürlü ğü'nün
1.01.2006 gün ve 5/010.06.02/42 say ıl ı Genelgesi; Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi'nin Suçluluğun Önlenmesinde Erkence Psiko-Sosyal
Müdahalenin Rolü Üzerine, (2000) 20 say ı l ı Tavsiye Karar ı Suç Politikas ı,
Seçkin, Ankara 2006, ss. 487-92.
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t	 1
SOSYAL DAYANI ŞMANIN	 SOYUTLANMA
ZAYIFLAMASI

GÜVENS İZLİK 
4__

Özet olarak, suç önleme giri şimleri plan ve uygulamas ında
şu sorularm irdelenmesi gerekmektedir:

• Tasarlanan suç önleme mekanizmalar ı nelerdir?
• Bunların suçu azaltaca ğma nasıl inanılmaktad ır?
• Bunlar gerçekte nasıl çalış maktad ırlar?
• Hangi parametreler (engeller veya hatalar) bu mekaniz-

malarm düşünüldüğ-ü gibi çalışmasmı önlemektedir?
• Bu engeller veya hataların öngörüsü için yapabilecek bir

şeyler yok mudur?

Bu sorular ile birlikte aşağıda yer alan iki strateji ve taktik-
sel açılımları, suçlulukla mücadelede rasyonel birer referans
olacaktır.179

Bu stratejilerin güçlü ve zay ıf yanlar ı hakk ındaki tartışmalar için bkz.,
David Weisburd and Anthony A. Braga's "Introduction" to their Police
Innova han: Contrasting Perspectives, Cambridge: Cambridge Univ. Press,
2006.
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Strateji ve Açılımları

Kolluğ un Rolü	 Adalet Sisteminin ÖlçülebilirTaktikler
Rolû

1.Strateji	 -Tehlikeli suçlular ı n

Tehlikeli suçlular ı n	 Tehlikeli suçlular- 	 Tehlikeli suçlular ı n aç ığ a ç ı kar ı lmas ı

toplumdan soyutlan- 	 dan çoğunun müm- mümkün olabildi- oran ı n ı n maksimize

mas ı d ı r:	 kün olabildiğ ince	 ğ ince mahkumi-	 edilmesi,

Gerçek tehlikeli suçlu- yakalanmas ı 	 yetine gidilmesi 	 -Ciddi davalardaki

lar, saldırgan ve	 ve uzun süre	 mahkumiyet oran ı n ı n

tahrfpkar bir ya ş am	 hürriyetten yoksun yükseltilmesi,

sürdüren ki şilerdir ve	 b ı rak ı lmalar ı 	 -Bu suçlulara özgü

bunlar ı n iş lediğ i suç	 hapis cezas ı süresinin

türü ne olursa olsun,	 uzun tutulmas ı ,

kolluk ve mahkemele- 	 Cezaevinden tahliye

rin bu ki ş iler hakk ı nda	 edilenlerde müker-

çok dikkatli olmas ı 	 rirlik oran ı n ı n en aza

gerekir.  	 indirilmesi.

2.Strateji	 Anahtar niteli ğin-	 Ceza adaletinin 	 -Halk ı n ceza adaleti

Suç ve şiddetin	 deki ciddi ve ufak	 adilliğ i konusunda sistemine olan güveni-

olas ı nedenlerinin	 suçlar ı önlemek	 kamu oyunda	 ni maksimize edilmesi,

giderilmesi:	 üzere suç analizi	 güvenin in şa edil- Ciddi suçlar ile ufak
ile yakalama) tu- 	 mesi ve anahtar 	 suçlarda tutuklamaya
tuklama yetkilerinin suçlara (örneğin	 başvurulmas ı n ı n
stratejik olarak	 banka hortum-	 dengelenmesi-adli
kullan ı lmas ı .	 lamas ı ) neden	 kontrolün işlevselliğ i,

olan sorunlar ı n	 -Tutuklama
çözümüne katk ı da yasağı (CMK 10074),
bulunulmas ı .	 süresi (CMK 102) ve

itiraz üzerine veya
kendiliğ inden tutuk-
luluğun incelenmesi	 -
üzerinde titizlikle durul-
mas ı (CMK 108),
-Kamuoyunda sensas-
yon yarat ı c ı suçlar ı n
devaml ı olarak
azalt ı lmas ı .	 -

Şimdiye dek 1. stratejideki yakla şımlar ın etkinliği az
olduğundan 2. stratejideki taktiklere fazlaca odaklanılması
ekonomik olduğu kadar kamu düzeni aç ısmdan sonuç alic ı
nitelikte olaca ğı beklenilmektedir.
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12. 1. Tabiat ve S ınırı

Bir toplumdaki hukuksal düzen yasalar ın çoklu ğu ile
sağlanmamakta; ve hukukun varl ığı ile düzen genelde e ş an-
lamlı görülmemektedir. Düzenin varlığı için hukuka saygmın
geliş tirilmesi gerekmektedir. Yalnız, her çağda her toplum
açıs ından bazı kişilerin suçlu, sap ık ve akıl hastası gibi s ı fatlarla
soyutlanmas ı sosyal bir gereksinme belirtisi; davranşlar için
gerek duyulan s ınırlandırmaı-m-ı doğal bir sonucudur. Ancak,
bu süreçte, toplum d ışı edileceklerin belirli bir oranda tutul-
masına çok dikkat edilmelidir. Toplum herkesi cezaland ırarak
dışlayamayacağındaıı , belirli bir davran ışm suç yap ılması so-
nucu gençliğin %25'inin cezalandırılma riski taşınüsı halinde,
toplumsal sağhk/dirlilç bu girişimi engelleyecektir.180

Yasal düzenleme bağlamında normiara uymayanlara kar şı
bir tepki gerekli ise de, sorun bu tepkinin ne derece etkili olaca ğı
ve kamuoyunda ne derece kabul göreceğinin saptanmas ıd ır.
istenilen hukuk düzeninin derecesi de bir sorun olarak çözü-
me kavuşturulmandır. Kuşkusuz, isterik bir biçimde hukuk
düzeninin fazlaca gerçekle ştirilmesine eğilmek yerine suçun
nedenleri olarak beliren çocuklar ın ihmal ve terk edilmesi
(sokak çocukları), işsizlik, enflasyon, nüfus artışı ve benzeri
sosyal sorunlara eğinilmesi yerinde olacaktır. Bu etmenlerle,

Uyma olgusu için bkz., E Hir ş , Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Ders-
leri, Ankara 1996, ss. 281-283.
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suça sebebiyet vermeleri ötesinde kendilerinin de sosyal kötülük CEZA

olmasından ötürü sava şılmalrd ır (L. Wilkins).	 BILIMI

Kaldı ki, değişen şiddette cezalar ın varlığma karşın in-
sanlar ın neden suç işledikleri sorusu güncelliğini koruya
gelmektedir.' 81 Bu soruya verilen klasik yan ıtlar; insanların
yakalanmadan suç işleyebilinesi, yakaland ıklar ında cezadan
kurtulabilmeyi tasarlamas ı; ceza verilse bile, suç işleyerek
elde edilen kazanc ın büyük/kesin/yak ın olmas ına karşın
verilecek cezanın hafif/belirsiz/uzak olmas ı ve suç işlemekte
olan kişilerin o güne kadar yakalanma ımş olmas ının insanları
kışkırtmas ı şeklindedir.

Tıbb ın her zaman ölümleri önlediği veya tüm hastaliklari
tedavi ettiğini göstermek nas ıl gerekli değilse, cezalar ında
her zaman suçlar ı önlediğini kanıtlamak gerekli değildir. Bu
konuda, tüm cezalarm kald ırıldığı bir toplumda suçun daha
fazla olaca ğına işaret etmek yeterli olmalıdır.

Cezalar ın önleyici etkisi konusunda tüm araş tırmalarca
ortaya konulan belli ba şli iki sonuç vard ır:

1. Kural olarak, cezalar ın kesinliğinin,1 cezalarm tabia-
tı/ şiddetinden (ağırlığından) daha etkili gözüktüğü;

2. Evrensel nitelikte bir önleyici olmad ığı; herhangi özel
bir örılemin başarıs ının da, yoğun ölçüde, hedeflenendavranış ,
etkilenmesi istenilen kişilerin bulunduğu s ınıf ile davranışta
bulundukları ortama bağh olduğudur.

181 "Enerji Bakan ı Hilmi Güler (Aralık 2004), "13 milyon elektrik abones ı
denetledik. Iki y ılda 645 bin elektrik h ı rs ız ı yakaland ı . Bunlann aras ında

zenginler de var" dedi.
ı rz Mükerrir h ırs ızların çoğunlu ğu suçların ı i şleme öncesi yakalanma ola-

s ıl ığını düşünmedikleridir. ABD'de 1978 y ı l ında Ram! Corporation araş-

tı rma merkezi taraf ından üç eyaleti kapsayan 2190 hükümlü üzerinde
yap ılan bir araştırma sonuçlar ına göre, 1199 hırs ızlık ve gasp suçlusu
hükünilülerden % 47sinin yakalanacaklar ını asla düşünmediklerini ba-

zen düşündüklerini veya hiç hesaba katmad ıkları saptanmış tır. Genelde

suçluların yakalanma olas ılığı düşük olduğunda suç işlemedeki gelişme
korkutucu boyutta olabilmekte; suçlular için hüsran olmaktad ır. Ülkede

1980'den önce çoğu genç yakalanmad ığı /hak ettiği cezay ı görmekleri

için daha ağır cezalann girdab ında kayboldular: Kimi idam edilirken,
kimileri de cezaevlerinde ömür tükettiler.
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CEZA	 Birinci sonuç, uzun süreli cezalar ın daha etkili oldu ğuna
BitiMi dair bir bulgu olmadığından, ceza yasalarmda yer alan ceza-

ların aşağı ve yukarı hadleri ile ceza ortalamasının, yüksek suç
işleme yüzdesi oluşturmaksızm indirilebileceğini kabul etmek
güvenli gözüktü ğünden oldukça anlaml ıdır.

Ağır para cezalarmda şiddet, geniş ölçüde suçlunun mali
durumuna bağlı olduğundan, bu göreceli cezada etkinlik sa ğ-
ları-tak üzere, Osmanlı ceza hukukunda suçlunun mali duru-
munu göz önüne alan ölçütlere yer verilmelidir. Nitekim, bu
doğrultudaki düzenlemelere gün para cezas ı (day-fine) olarak
İsveç, Almanya, Avusturya ve Türk ceza yasalarmda (TCK Md.
52) tanık olunmaktad ır.

Cezaların önleyici etki kural ında yer alan "kesinlik" ve
"şiddet" olguları aras ındaki ilişki ise şimdiye dek incelenmiş
değildir: Yakalanma olas ılığının düşük olmas ına karşın; hangi
noktada cezanın şiddeti (ağırlığı) anlamlı olmakta veya ters bir
konumla, yakalanma olasılığının yüksek olmas ı halinde hangi
seviyedeki ceza, önleme için yeterli görülmektedir. Kesinli ğin
yüksek olması halinde, şiddetin bağımsız bir etkisi görülmekte
ise de, bunun hangi aşamada etkili olabileceği hususu, diğer
etmenler arasında suç türü ve failin motivasyonuna bağlı olarak
değişmektedir. Levitt (1996), ceza şiddetinin azalması ile suç-
larda ve özellikle hırs ızlık suçlarmda artışın ilişkili olduğunu
saptamıştır.

Cezalarm şiddeti bağlamında pratikte göz önünde tutul-
mas ı gereken bir sonuçta, oldukça, ağır cezalarm yasalarda
yer alması halinde hakimlerin bu tür yapt ırmılara hükmetme
olgusunda bir azalma (discrirninalisation) görülmesidir. Çoğu
değerlendirme çalışmalarınm belgelediği diğer bir gerçekte,
genç suçlulara hükmedilen ağır cezalarm, mükerrirlik oranları
üzerinde aksi etki yaptığı merkezindedir.

Diğer bir sonuçta, Batidünyasında suç oranı ile hükn-ıedilen
cezalarm şiddeti arasında kesinlikle nedensel bir ilişkisi olma-
dığı gibi ikisi arasında saptanabilir bir ili şki de olmadığıdır.183

183 Bkz., Council of Europe, Crimc and Econonıy. Strasbourg 1995, p. 133; ger-
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CEZA
RiHM İ

Genel önleme üzerine yap ılan araş tırmalardan önemli bir
çıkar ım, polis bask ınlar ı ve benzeri giri şimlerin genelde s ınırlı
bir süre için etkili oldu ğu ve bu etkirıin zamanla buharlaştığıdır.
Bu çıkar ıma özgü en çarp ıcı araş hrma Avustralyalı kriminolog
Ross Homel tarafından Yeni Güney Galler'de sürücülere ya-
pılan alkol testidir. Araştırma sonuçlar ı önlemede "delik kova"

teorisi diye adland ırılan aşa ğıdaki diyagramla sergilenniiş; ve
kollukça yap ılan alkol testi uygulamas ının görünür olduğu
kadar devamlılık göstermesinin önleyici etki sağlamak için
gerekli olduğu belirtilmiştir. Potansiyel suçlular, kolluk görev-
lilerince yol kenarında devaml ı olarak alkol testi yap ıldığını
görmedilderinde uygulaman ın artık ciddi olmadığına mana-
caklardır. Öte yandan bu tür uygulaman ın önleme etkisi alkollü
araba kullanıp yakalanmayanlar ile umursamazhk/arkada ş
etkisiyle zay ıflayacaktır. İş te bu parametrelere bakarak kolluk
bask ınlarm ıns ınırlı bir süre etkili olabilece ğini algılamakhiçte
zor almayacaktır.'TM

Şekil 9.	 Homel'uın Önlemede "Delik Kova" Teorisi

Arkadaş baskısi

\

Kollukça yap ı lan
uygulaman ın
görünürlü ğü
Onlenen
Kiş iler

Havuzu

<.tI
Alkol testine maruz

kalmayanlar

Alkollü araba
kullananlardan

yakalanmayanlar

çekte cezalar cetvelinde ağır ından aşağıya doğru bir inışe tanık olundu;
ilk önce ölüm cezas ıni ağırlaş tıran biçinıleri kald ınldı; sonra ölüm ceza-
smm hükmedildiği suç türleri azaltıld ı . Zamanla ölüm cezas ına defacto
uygulanmayarak/de jure kald ı r ılarak son verildi. Uzuv kat' ı cezasi da
aynı gelişimi takip etti. Ortaya ç ıkan boşluğu daha irısanc ıl yaptırımlar
doldurdu. Şu anda hürriyeti ba ğlay ıc ı cezanın çeşitli biçimleri ile alter-
natif yaptırımlar, özellikle para cezas ı artan ölçüde yer almaya başlad ı .
Bunlar da, sonuçta devrini bitirip silinen di ğer cezaların doğal ve zaruri
ikameleri olarak görülmelidir.

mı R. Homel, Policing and Punishing and Drinking Drıver:a Study of General
and Specıjic Defrrrence, Sprizger/ Verlag, 1988.
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CEZA	 12. 2. ilkeler
Bilimi Suçlar

ın önlenmesi doğrultusunda cezalarm oynad ığı/
oynaması gerektiği işlev bak ımından göz önünde tutulmas ı
gerekli başlica ilkeler ise şunlard ır:

1. Cezan ın kesinliği: Cezalar, ancak suç işleyenin yanma
kr kalmadığında; diğer bir anlatınıla, suç işleyen çoğu kişilerin
yakalanmas ı ve yakalanan çoğu kişilerinde cezalandırılmas ı
halinde kesinlik kazanabilecektir. 185 Suçluları, cezanın kaçı-
nılmazlığmın korkutacağma inanan Beccaria, en etkili cezanın
en çabuk uygulanan ceza olduğunu söylemektedir. Ne var ki,
1994 yı lı verilerine göre; Cumhuriyet Ba şsavcılikları hazırlık
evresindeki faili meçhul dosya oranı (300. 405) %18.2; DGM
Başsavcıliklarmda ise (11.264) % 47.6'y ı bulur ve toplam 54.614
dosya zamana şınıina uğrarken; ve mahkumiyet oranlar ı da
Batılı ülkeler ve Japonya'ya oranla daha dü şük iken, bu öner-
menin Türkiye aç ısmdan geçerlili ği pek olası görülmemekte-
dir. Bu bağlamda; cezalandırmay ı da faiin yalnızca geçmişte
işlediği bir suç nedeniyle cezaland ırılmasma indirgemek ak ıllı
bir insanın davranışı değildir. İşte cezanın görünürdeki salt
bu işlevi ile görünmeyen türdeki i şlevlere de hizmet etti ği göz
ardı edilmemelidir.

2. Toplumsal bütünleşme: Suçlularm cezaland ırılması,
halk katında saldırganca dürtülerin zarars ız biçimde kanalize
edilmesine olanak sağlarken; grup dayanışmas ı ve benzeri
diğer sosyal değerler de bu şekilde pekiştirilmektedir. "Bir top-
lumu sap ıkları kadar hiç bir şey bir araya getirenıez" önermesi suç
olgusunun diğer etmenlerden çok daha fazla halkı kaynaştırıcı
olduğunu vurgulamaktad ır.

3. Özel norm ve değerlerin pekiştirilmesi: Toplumsal
örgütlenmeyi ayakta tutmak için sosyal normlara gereksinme

185 XVIII. yüzy ı l Osmanh'smda "sertlik ve şiddet rejiminde, ne gariptir ki,
cezas ız kalma ümidi her tarafta hakim! Toprak mülkiyeti emniyeti yok;
bu sebeple de toprağı işletme gayreti de son derece yava ş ! Hükümet
icra edenlerin keyfi muamelelerine karşı koyabilecek ne bir s ıfat, ne de
bir hak mana ta şıyabiiyor. "Montesquieu, Iran Mekht plan, Hüsnütabiat
Matbaas ı Istanbul 1963, s. 91.
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vardır. İşte bu şekilde her suç failine kar şı gösterilen yargısal CEZA

tepkiyle halka ceza normiarınırı varliğı hatırlatıhTıakta; suçluya BILIMI
verilen ceza ile de, suç konusu eylemle tehdit edilen kolektıf

duygular pekiştirilmektedir.

4.Yeniliğe açılım: Suçlunun ortaya koyduğu değerin halk

katında kabul görmesi sonucu toplumsal de ğerlerde zengin-
leşebilmektedir. Hukuka Sokrat türü uyan ık gösterme kadar

"düşünce suç"unun işlenmesiyle beliren kısa vadeli yeniliklerin,

toplumun istikrar ve refabına katkı yaptığı inancı da vardır.
Kuşkusuz, "iyi", "kötü", "suç", "doğru", "yanlış" ve "iyi" gibi

deyimlenin, içeriği zamanla ve mekanla de ğişen kabuk sözcük-

ler olduğu unutulmamalid ır.

5.Cezada oranl ılık ilkesi Cezanın verilmesinin nedeni ve

ölçüsü işlenen suçtur. !Mal edilen de ğer ile yasaca öngörülen
ceza arasmda makul bir oran bulunmas ı adil olmak için gerekli-
dir. Yasa koyucu taraf ından cezalar ile suçlar arasındaki oranın
korurımasma (en ciddi suçlar için hafif cezalar ön görülmemesine)

özen gösterilmelidir. Nitekim, Alman Anayasa Mahkemesi
kararlarmda, kusur ilkesi ile oranlil ık arasında çok yak ın bir

ilişki kurmakta; öngörülen cezarun, eylemin ağırhğı ve failin
kusurunun derecesi ile adil bir oranda bulunmas ı gerektiği
belirtilmektedir (BverfGE 17,108/117). Görülen odur ki, suç-
lar bir saatin çarklar ı gibi ayarlı olmadığı gibi cezalar da ince

ayarlar ırı ürünü değildir. Bu husus aşağıda ceza yaptırımları
kısmında ayrmtılı olarak sergilenmektedir.

6.Af: Merhamet duygusuna yer veren ve özü bak ımından
bir ahlak konusu olan af, kamu davas ı ve cezay ı düşüren se-

bepler arasında yer almaktadır. Af, genel af(aınnesty) ve özel

af (pardon) olmak üzere ikiye ayr ılmaktad ır. Genel af, cezay ı
ve suçu ortadan kaldır ırken, özel af yalnızca cezayı ortadan

kald ırmaktad ır. 186 Ülkemizde, her hükümlü bu dü şle girer

cezaevine, bu düşle nefes alip verir, ve bu dü şle yaşar. Yalnız
affı içerdekiler kadar dışardakiler de beklerler.

le 22 ülkede genel /özel af yetkisi hakk ında anayasal düzenlemeler ıçin
Bkz., K. Gözler, «Karşılaş tırmal ı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi» Ana-

yasa Yargısı, (Anayasa Mah. Yayın 48) Ankara 2001,ss. 306-315.
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CEZA	 J. Bentham'a göre, cezalarm aff ı, yasaların sert ve şiddetli
BILIMI olması gerekçesine dayanıyorsa, yap ılacak şey cezalarm hafifle-

tilmesidir. Cezanın toplum korunmas ı açısından gerekli olduğu
kabul edildikten sonra, af yoluna gidilmesi ne mantıki ve de
yararlıdır. Yasa koyucu ancak ayaklanmalar, ihtilaller ve genel
karışıklıklardan sonra af yetkisini kullanabilir. Bu durumlarda
af yoluna başvurmak da zaruridir. Bu yolla toplumun geçirdi ği
buhranın etkilerini azaltmak mümkün olur. 187 Af konusunda
adi suçlara özgü aflar, amaçları itibarıyla siyasi suçlara özgü
aflardan ay ırt edilmelidir. Bu çerçevede adi suçluların topluma
entegre olması veya insani amaçla (ya şlı, sakat, hasta, çocuklara
özgü) af uygulamalarına tanık olunmaktad ır. Bize göre genel
nitelikli af kanunlar ı çıkarılmasının altında yatan gizli veya açık
neden, bazen insan haklar ı açısmdan da sakmcalı olan, kabarık
cezaevi nüfusunun azaltılmas ıd ır. İşte 1974 y ıl ında Türkiye
(Cumhuriyetin 50'nci yılı nedeniyle), Fransa ve Portekiz' de
hayata geçirilen af uygulamalar ı bu doğrultuda olmuştur.' Ni-
tekim, 1974 yılında çıkarılan 1803 sayılı genel af kanunu ile ceza
infaz kurumlarından 20.638'i erkek, 331'i kadın olmak üzere
toplam 20.969 hükümlü sal ıverilmiştir. 1960 yılı M Kanunu ile
51.477 kişiden 18.188'i hükümlü olmak üzere 20.344'ü (% 39.5);
1962 yılı M Kanunu ile de 45.899 kişiden 8.740' ı hükümlü olmak
üzere 11.781 kişi (% 25.6) serbest b ırakılmıştır. istatistik verilere
göre, en kapsamlı af 1950 yılında gerçekle ş tirilmiş olup, 19.020
kişiden 15.144'ü (% 79.6) hükümlü serbest bırakılnıış tır;'89 1962
yılı M Kanunu ile 45.899 ki şiden 8.740'1 hükümlü olmak üzere
11.781 kişi (% 25.6) serbest bırakılmıştır. Siyasi suçluları da kap-
samak üzere 1991 y ılında 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu
çerçevesinde (dolayl ı af) genişletilmiş şartlı sahverme ve suç
olmaktan çıkar ılan filler nedeniyle 19.630 hükümlü/tutuklu

187 J. Bentham, Theory of Legislation, (C. K. Ogden. Editor) London 1931, pp.
356-357.
Fransa'da her cumhurba şkani seçiminden sonra affa başvurulmu ş, 1945-
1995 arasında 38 kez af ç ıkanimış t ır.

189 Tüm pişmanl ık yasalar ından yararlanan hükümlü say ıs ı ile pişmanlık
öncesi/sonras ı suç i şleyenleri saptamak üzere adli sicil veri bankasrnda
yap ılan geniş zamanlı taramada (603.2000) yararlanan hükümlü say ı s ı
da ğı l ım ı şöyledir:
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ve 2000/ 2001 y ılında 4616 say ıh Şartlı Sahverme ve Erteleme CEZA
yasası uyarınca on y ılhic indirimden yararlanan hükümlü say ısı f İ L İ M İ
ayrık olmak üzere Haziran 2002 tarihi itibariyle toplam 40.000
kişi salıverilnıiş ve yaklaşık 400.000 sanık da ertelemeden ya-
rarlarırnıştır. Yinelersek, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen
hükümleriyle de kamtlandığı üzere, bu son af kanunu en kötü
teknisyenlik örneği olmakla kalmayıp, sözde erteleme yan ile
"yarg ıdaki kırtasiyeciliği" de yoğunlaştırmıştır. Soruşturmas ı/
davası ertelenen 400.000 zanl ıdan beş yıl içerisinde yeniden
suç işleyenlerden kesinle şen mahkumiyeti olanlar hakk ında

ertelenen işlerin takip edilebileceğini düşünebiliyor musunuz?.
Geçen zaman içerisinde kar ııtlar ın/tanıklarm bozulmas ı/ölü-
mü üzerine inşa edilecek yargılamadan ne verim beklenebilir
ki? İşte kırtasiyecilik yaratma ötesinde işlev ve anlamı olmayan
böyle garip bir yasan ın toplumsal zarar ı, afla çflcanlarm işle-
dikleri yeni suçlarla, ürkütücü boyutta olmuş tur. Sonuç olarak
af ancak kamu düzenini sa ğladığı , barış ve huzur ortamım
yeniden tesis ettiğinde iyi karşılanabileceğinden bu ön görüden
yoksun affın meşruiyeti sorgulanırken' 9° bu kez yeni TCK çoğu
hükümlüler için örtülü bir af işlevi görürken, derdest davalarm
yeni yasaya göre yeniden irdelenmesi sonucu i9l zamana şımı

1

	

Yasallo Hükümlü 1 San ık 1	 Suç iş leme
1	 11 Sayıs ı 1 Sayı s ı 

ı Öncesi 1 Sonras ı
3216	 1	 91	 1	 13	 9
3419	 380	 1	 1	 25	 13
3618	 1	 66	 1	 1

3853	 173	 15
4085	 111	 6

33	 1	 397	 1	 -	 -

854 	 1	 1	 64	 1	 35

l'iş manl ıkyasalarından yararlanan sanıklar hakkmda "ceza fi şi" düzen-
lenmediği için tüm istifade edenleri saptamak mümkün de ğildir.

' G. Bettiol, "Suç ve üza ıı rn Sukutu Meselesi" (Çev. F. Erem) Ank. Hukuk
Çak. Dergisi, C. XII, Say ı 1-2, 1955 5$. 14-15.
5230 say ılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkındaki Kanun madde 8/2: "... Yarg ı tay Cumhuriyet Başsavcı lığı 'na
gönderilmiş bulunan dava dosyalanndan, lehe kanun hükümlerinin uygulan-
mas ı yönünde mahken ı esince değerlendirilme yap ı lmas ı gerektiği açıkça anlaşı-
lanlar, Yargı tay Cumhuriyet Başsavahğınca doğrudan ilgili mahkemesine iade
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CEZA nedeniyle (uzun süreli hapis cezas ına mahkumiyeti de içeren)
BILIMI kabar ık say ıda dava düşmüştür.

Bu kapsamlı afların nedenlerini açıklayıcı nitelikteki ba şhca
faktörler şunlard ır: Aşırı derecede uzun olan hürriyeti ba ğla-
yıcı ceza süresi, baba veya çocuğun mahkuniiyeti nedeniyle
kötüleşen aile ekonomisi, cezaevlerinin fazlaca kalabal ık oluşu,
TBMM üyelerine yap ılan baskılar ile siyasal amaçlard ır. Bun-
ların sonucunda geçmişte hasıl olan genel kanı, ceza süresi ne
kadar olursa olsun ç ıkarılan aflarla suçlular serbest b ırakılmasa
da ceza sürelerinin azaltılacağı merkezinde idi; ve bu suretle
aflar psiko-sosyal bir gereklilik ifadesi olarak belirmiştir. Bu
gerçek bilinçli veya bilinçsizce ki şiler veya topluluklarca göz
önünde tutulmaya; ve affı paradoksal bir ifade ile içerdekilerden
ziyade dışarıdakiler istemeye başlamış tı. ltAflar genelde ceza-
evlerindeki tretman faaliyetlerindeki randımanı etkilemektedir.
Yalnız saliverilen hükümlülerden bazılarının tretman ihtiyaçlar ı
olmadığı gibi ilerde suç i şleme olas ıliğı zayıf bulunmaktad ır.
Bu bağlamda seri katiller örneğinde olduğu gibi akıl hastalı-
ğı ürünü olan şahsa karşı işlenen suçlar dışında kalan adam
öldürme suç faillerinin mükerrirlik oranı oldukça düşük bu-
lunmaktadır. Buna karşılık mala karşı suçlar ile sapilcl ık dere-
cesindeki cinsel suç faillerinin k ısa süre içinde cezaevine avdet
ettikleri gözlenmekte ve genelde bunlardaki mükerrirlik oranı
oldukça yüksek olmaktad ır. Bu oran baz ı ülkelerde % 50'yi
bulmaktadır. Nitekim, 1803 say ılı Af Kanunu'ndan yararlanan
hükümlülerden cezaevine dönen 4463 ki şiden büyük mikta-
rının mala karşı suç işleyenler olduğu rahatlıkla belirtilebilir.
Araştırma sonuçlarına göre, önceki suçluluk say ısı, yaş, büyük

edilir. "Bu hüküm yeter say ıda "düşmelerle" gereğini yaptıktan Anaya-
sa Mahkemesi'nce iptal edilmiş tir,
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Tablo 65.	
CEZA

B € I€M €

e

IL SONU €T€BAR€YLE HE TUTUKLU SAYISI
1

üllar Hükümlü De• i‚ im Ti‚ im Toplam De• i ‚ im

	

1967	18890	100	 00	38939	100

	

1968	27120	144	 21	51425	132

	

1969	27800	147	 23	52529	135

1970	31830	169	 28	57414	147

1971	30764	163	 30	56903	146

	

1972	30600	162	27655	138	58255	150

	

1973	27210	144	25835	129	53045	136

	

1974	5101	27	18417	92	23518	60

	1975	13063	69	21134	105	34197	88

	

1976	17274	91	23550	117	40824	105

	

1977	24187	128	26101	130	50288	129

	

1978	26995	143	28353	141	55348	142

	

1979	29172	154	29048	145	58220	150

	

1980	37843	200	36747	183	74590	192

	

1981	47111	249	.34307	171	81418	209

	

1982	46956	249	29322	146	76278	196

	

1983	46187	245	26694	133	72881	187

	

1984	47301	250	25512	127	72813	187

	

1985	46315	245	21980	110	68295	175

	

1986	31945	169	18313	91	50258	129

	

1987	31638	167	17259	86	48897	126

	

1988	30456	161	16996	85	47452	122

	

1989	29
29506

162	154	16873	84	46035	118

	

1990	 156	15704	78	45210	116

	

1991	10883	58	13283	66	24166	62

	

1992	13152	70	13935	70	27087	70

	

1993	15540	82	18483	92	34023	87

	

1994	20894	111	22645	113	43539	112

	

1995	26315	139	23009	115	49324	127

	

1996	31317	166	24965	125	56282	145

	

1997	33121	175	24383	122	57504	148

	

1998	41238	218	24927	124	66165	170

1999	44131	233	23450	116	67581	173

	

2000	24855	131	24657	122	49512	127

	

2001	27541	145	28068	139	55609	142

2002	30637	162	28550	142	59187	151
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CEZA	 Tablo 66.	 CEZAEVINE YENI GIREN HOKÜMLOLERiN SUÇ TORLER İ NE GORE DAĞ ILIMI
B İ L İ Mi	

(1992.1997)

8. Hatalı kararlar

Verilen bir karar, doğru hipotezi reddettiğimizde yanlış
olabileceği gibi, yanlış bir hipotezi kabullendi ğimizde de
yanlış olabilmekte; hatalı sonuçları itibariyle farkl ı tablolar
sergilemektedirler: Her suçlunun cezaland ırılmas ı gerektiğ i
konusunda ısrar edildiğinde, bazı suçlu kişilerin serbest kal-
masına izin vermeye haz ırlıklı olduğumuzdakinden daha fazla
ölçüde bazı suçsuz kişilerin haks ız yere cezaland ırılması riski
belirecektir.

Ceza adaletinde bu sorunu göz ard ı etmek üzere oldukça
garip bir tartışma geliştirilmiş; kararı verenlerin onurlu ki şiler-
den olması ve adil bir karara varmak için iyi niyetle çal ışmaları
nedeniyle hatalı kararlar üzerinde durulmamıştır. Ne var ki,
uygar yasalar, adli hataların onarılma yollarını öngörmüşlerdir.
Bu amaçla hukuk ve ceza usulü kanu ıılanrmzda "üıde-i nıuhake-
me" ve "yazı lı enzirle bozma" yolları düzenlenmiştir. Ülkemizde
adli hata sebebiyle idam edilen/hürriyeti bağlayıcı cezaya
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çarptır ılanlar üzerine yap ılmış bir araştırma yoktur. Bu teorik CEZA
yaklaşımda, karar için kabul edilen ölçütte, karar al ınması BitiMi

sürecirıdeki nitelik ön plana ç ıkmakta; olası sonuçlara kar şı
ilginin varlığına tamk olunmamaktad ır. Bu yaklaşım ahlaki

olmadığı kadar rasyonel de değildir."

Karar ne türden olursa olsun, karar verenler ne derece
deneyimli olursa olsunlar, hatalı karar verilmesi oldukça ola-
ğandır. Ne var ki, baz ı kişiler için kararlarda hata yap ı labilme

olasilığını kabullenmek ve bunu karar sürecinin doğal bir

öğesini olduğunu görebilmek oldukça zordur. Yine baz ı kişiler

hata yapabilmenin ola ğarılığını sözlü olarak kabullenmeye
karşın takip ettikleri stratejilerirt do ğal sonuçlar ını geneilulde
kabule yanaşmamaktadırlar. Bu konuda ekonomi dünyasına
daha geçekçi bir görünüm egemen olmaktadr. Kalite kontrolü
örneğinde tüketici ve üretici riskleri kabul edilerek, kontrol
siyasetinde bunların değerlendirilmesine yer verilmektedir:
tüketici riski göz ard ı edildiğinde, işletme için iflas kaçınılmaz

olduğu gibi tüketici riskini s ıfırlayıcı nitelikte üretim yap ılmas ı
da ayni riski taşıyacak; işletme, üretim kontrolü için fazlaca
harcamaya gidilmesi ve hatalı olanların piyasaya sürüfrnemesi
sonucu rakip firmalar karşısında ayakta kalamayacaktır.

Suçlu hakkında hükmedilen ceza veya tedbir, ilke ola-
rak, işlenmiş suça (bazı ayrmtıları bilinen geçmişteki bir suç

olgusuna) dayalı olduğundan, kararlardaki hataların tabiat
ve nitelikleri tüketici-üretici modeline benzerlikten yoksun
bulunmaktadır. Yalnız, baz ı ülkelerde suçluların gelecekteki

Türkiye adli hataya en aç ık ülkelerden biridir: V ıcdarıi kanı yargısı,
duruşmadaki izlenimlere göre değil, tutanaklara göre olu şturulmakta;
olay ın fotoğrafını/röntgenini çekebilmek için yap ılan duruşma, tutanak
fetişizmine kilitlenmektedir. AIHS 7 nolu EK Protokol madde -3 Adli
hata halinde tazminat hakk ım ön görmektedir. Şöyle ki, "Bir kiş inin, kesin
bir kararla cezai bir suçtan mahkum edilmesi ve sonradan yeni veya yak ın za-
manda ke şfedilmiş bir delilin kesinlikle yanlış bir adalet uygulamas ı olduğunu
göstermesi veya kişinin affedilmesi nedeniyle cezai karann iptal edilmesi halin-
de, bilinmeyen delilin açı klanmam ış olması nı n tamamen veya k ısmen o kiş iye
atfedildiğinin ispatlandığı haller dışı nda, böyle bir mahkumiyet sonucunda ce-
zaya mana kalan kiş i ilgili devletin yasas ı ve uygulamasına göre tazmin edile-
cektir."
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CEZA davraruşlarmı tahmin bağlamında yer verilen tıbbi analoji nede-
BILIMI niyle iki tür hataya tan ık olmaktay ız. Gözlem ile tahmin edilen

sonuçlar aras ındaki korelasyon ne derece yüksek olursa olsun,
mükerrir suçlu olaca ğı tahmin edilen baz ı kişiler, gerçekte, bazı
suçlardan ilerde mahkum olmayacaklar ı gibi başarılı olacağı
tahmin edilenlerden bazıları da ilerde suçlu olabileceklerdir.
Korelasyon kat say ıs ı olarak 1.0 sağlanamayacağından,bu iki
hata türünün göreceli de ğerini dü şünmek gerekmektedir.
Olumlu hata olumsuz hata kadar kötü müdür sorusuna ve-
rilecek yanıt hayır ise, ahlaki olarak kabul görülebilecek hata
oranının ne olması gerektiği sorusu gündeme gelecektir. Ne
var ki, hukuki ve kriminolojik eserlerde, karar konusundaki
ilginin, hata,kesinlik beklememe ve olasılık gibi ahlaki yönler
yerine "doğru karar verebilme" üzerine odakland ığı görülmek-
tedir. Kararlarm al ınmasını kolaylaştırmak amacıyla "tahmin
cetvelleri" kullanıldığında kesinlikten yoksunluk aç ık olarak
be lirme k te d ir

9. İki yönlü trafik

Ölüm cezasına değinildiğinde, bu yaptırımın suçlular
üzerindeki etkisinin kanıtlanmad ığı görülmektedir. Bu öğe
gerçekten de önemli de ğildir. Ölüm cezasmın karşısında olmak
bir kaç suçlunun idam edilmesinden daha çok toplum üzerin-
deki etkisi nedeniyle önemli görülmektedir. Ceza yapt ırımının
suçlulara ne yaptığmdan çok bizleri ne derece etkiledi ği tartı-
şılmah ve ceza siyasetine bu referans egemen olmalıdır. Uçak
kaçırma suçlar ıyla mücadele için alınan önlemler biz yolcular ı
etkilemekte; ki şisel haklarmıızdan baz ılar ını terk etmemize,
üzerlerimizin aranmasına; bizleri uçuş saatindeiı çok önce
hava meydanlarma gelmeye mecbur b ırakmaktadır. Bu tür
düzenlemeler hakh gösterilebilir mi? Tüm önlemlere karşın
uçak kaçırma olaylar ı önlenebildi mi? Tabiatıyla değinmek
istediğim husus, bu soruları tartışma dışı bırakarak, suçlulu-
ğun önlenmesi/suçlular hakk ında alınacak tedbirler/yapılan
düzenlemelerin bizleri de ğiş ik ölçülerde etkiledikleridir.
Suçluları ayrı bir grupta toplayarak "onlar" diye soyutlay ıp
kendimizi bunun d ışında tutamay ız. Bizlerde bu "web" in
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içindeyiz. Nedenleri ve sonuçlar ı göstermek için tek yönlü CEZA
bir okun anlamı yoktur. Neyi göstermeğe çalışırsak çalışal ım, B İ LIMI

okun iki yönlü olmas ı gerekmektedir. Diğer bir anlatımda, tüm
bilgiler gidiş-dönüş trafiğini taşıyan bulvarlar ııiteliğindedirler.
Neyin aktif ve neyin pasif olduğu da önemli değildir. Parmak
izinin alınmas ında parmağm ıstampaya basilması ile ıstampa-
nın kaldırılarak parma ğa bas ılması arasında bir fark olduğu
söylenebilir mi?

12. 3. De Facto Ceza Yaptırımları

Türk ceza sistemindeki yaptırımların Ceza Kanunu'ndaki
sayısal görünü- mü itibar ıyla 1965-1995 y ıllar ı karşılaştırması,
idam cezası dışında fazlaca bir farklıl ık göstermemektedir.

Tablo 67.

Yaptırım

	

1965	 1995	 oto
türü
Hapis	 340	 353
Ağır hapis	 160	 70.80	 163	 70.83
Müebbet

	

13	 16
ağır hapis 
!dam	 38	 5.19	 16	 2.13
Para cezası 	 181	 24.75	 203	 27.03

Bu tablo hürriyeti bağlayıcı cezanın normiarda yer aldığı
sayısal yoğunluk nedeniyle şiddetli bir ceza sistemi görüntüsü
vermekte ise de, bu durum yaln ızca 1965 yılı öncesi için geçer-
lidir. Bu yılda yürürlüğe giren Cezalann İnfaz ı Hakkı ndaki 647
sayılı kanunla yaptırımlar sisteminde reform niteliğinde bir
değişim süreci başlatılmış ve % 50-55 civarında olan hürriyeti
bağlayıcı ceza uygulamas ı 1994 yılında % 16'lara (2+4) düşer-
ken, para cezas ı % 60'lara (1+3) yükselmiş bulunmaktad ır.197

Bu veriler, uygulamas ı artan erteleme (% 17.6) ve hürriyeti

Para cezas ı Avrupa'da en popüler bir yapt ırım olup; Almanya, Avustur-
ya, Finlandiya ve Ingiltere'de tüm yapt ıranların % 70 'inden fazlas ı para
cezalar ırıdan oluşmaktad ır.
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CEZA ba ğlayıcı cezaya seçenek tedbirler (% 5.7) ötesinde de ğişimin
BIL İ M İ en belirgin kanıtmı da oluş turmaktad ır. Bu verilere ait tabloya

aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 68.

Mahkeme Ön Ödeme	 Hapis	 Para Cezas ı 	 2+3	 Erteleme	 Tedbirler
türü	 (1)	 % 1 (2)	 %	 (3)	 %	 (4)	 %	 (5)	 %	 (6) 1 %

DGM	 1	 0.0 2091 47.4	 385	 8.7 1 1726 39.1	 42	 1.0	 164	 3.7

388 1.1 14078 39.9 4994 14.1 6977 19.8 â

l7,64O566

13 9.4
Ceza

AsJiye	 19371 TA38479 14.1 108225 39.6 24903 9.1	 365 5.6

Sulh	 129632 f87276382 	1,9 168769 42.7 17472 4.4	 555 5.2

Çoaik	 8	 2.4	 808 24,4 52	 1.6	 69 25.3

Türkiye	 149400 	 8.8 283182 39.8 51129 7.2	 566 5.7

Bir ülkede cezaevi nüfus oramnn yüksekliğinin oülkede
işlenen suç/ asayişe müessir suç oranının diğer ülkelere göre
oldukça fazla olmas ından ileri geldiği düşünülebilirse de,
bunun bilimsel bir bulgu olmad ığı basit bir kar şılaş tırma ile
belgelenmektedir. Nitekim, 100.000 nü,fustaki suç oranı ba-
kınundarı İngiltere, Hollanda'nın 1.3 kah; açığa ç ıkar ılan suç
yüzdesinde 1.3 kahve 100.000 nüfustaki mahkuniiyetsay ıs ın-
da ise 1.3 katı olmasına karşılık İngiltere'de altı aydan yukar ı
hürriyeti bağlay ıcı cezaya hükümlü yüzdesinin Hollanda'n ın
beş kah fazla olmas ı sonucu İngiltere'de 100.000 nüfustaki mah-
pus sayısı Holianda'nın 2.6 katına yükselmiştir. Bu bulgular
göstermektedir ki, bir ülke cezaevindeki nüfus kabar ıkliğı, suç
oranındaki büyük farklılık veya hürriyeti ba ğlayıcı cezaya faz-
laca başvurulmasmdan ziyade uzun süreli hürriyeti ba ğlay ıcı
ceza uygulaması yoğunluğundan kaynaklanmaktad ır. Anılan
bağlamda, Türkiye'de 1978/1986 y ıllarında çekilecek cezada
sağlanan indirinılerle (çalışan hükümlü için özel indirim ile
şartlı salıverilmede ilke olarak çekilen sürenin 2/3'den 1/2'ye
indirilmesi-1.06.2005'den itibaren eski hale dönülmü ş tür) uzun
süreli ceza uygulamas ından de facto olarak s ıyrılmış tır. Işte
bu önermeleri kanıtlayıc ı iiitelikté ülkeler cezaevlerirıe 1990
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yılmda giren hükümlülerin ceza süreleri itibar ıyla dağılimına CEZA

aşağıdaki tabloda yer verilmiş tir:	 BIL İ MI

Tablo 69.

0-3	 3-6	 6-12	 12+

ÜLKELER	 ay	 %	 ay	 %	 ay	 %	 ay	 % Toplam

AVUSTURYA	 2673	 40.4 1360 20.6 1367 20. 7 1207 18. 3 6607

DAN İ MARKA 12410 804 1308 8.5	 937	 6.1	 766	 5.0 15421

FRANSA	 33844 38.6 21568 24.6 15853 18.1 16383 18.7 87648

İ TALYA	 14911	 22.7 18561 28.3 13554 20.7 18605 28.3 65631

NORVEÇ	 2171	 48.7	 550 12.3 685 19.8 858 19.2 4464

PORTEKiZr>	 1219	 20.0	 3011 49.5 1853 30.5 6083

ING İ LTERE	 10143 18,1	 12608 22.5 13400 23.9 19918 35.5 56069

ISKOÇYA	 5148	 39.6 45095 35.4 1853 14. 3 1391 10.7 12987

İ SV İ ÇRE	 10010 82.0	 710	 5.8	 400	 3.3 1090	 8.9 12210

TÜRKIYE	 21513 47.2	 3553	 7.8 6633 14.6 13861 30.4 45560

(1:0-6 ay ı kapsamaktad ı r.

Yukarıdaki tabloya göre; bir y ıl ve daha fazla süreli hür-
riyeti ba ğlay ıcı ceza uygulanan ki şi say ısı bak ımından, bu

süreli cezaya en fazla başvuran ülkeler başta Ingiltere olmak
üzere (% 35.5), Portekiz (% 30.5), Türkiye (% 30.4) ve İtalya

(% 28.3) olduğu, bu cezaya en az ba şvuran ülkelerin s ıras ıyla
Danimarka (% 5), Isviçre (% 8.9) ve Iskoçya (% 10.7) oldu ğu

ortaya ç ıkmıştır.

Bu bağlamda, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza uygula-

ması doğrultusunda Türk infaz siyasetinin ne derece rasyonel
bir yaklaşımı benimsediği de 1962 yılında hürriyeti bağlayıcı
cezaya hükümlü olanlar ın ceza süreleri dağılımı kamtlamak-
tadır:
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Tablo 70.

(1962)	 0Süre

	

	 /0
Sayı

6aya kadar	 189.173	 91
6 ay-1 yıl	 8.567	 4
1 yıl-3 yıl	 5.987
3 yıl-lO yıl	 2.371
10 y ıl-15yil	 776	 5
l5y ıl+	 796
Müebbet hapis	 52
Toplam	 207.722

Not Ölüm cezasma mahkumiyet say ıs ı 17dir.

İşte 1965 y ılında Cezalar ı n İnfaz ı Hakkındaki Karnrn'la, ceza
sistemine giren k ısa süreli/uzun süreli hürriyeti bağlayıc ı
ceza ayrımı bağlamında altı ay ve daha az süreli hürriyeti
bağlayıcı cezalar kısa süreli sayılnıışken, 1988 y ı lında yapılan
değişiklikle ise; altı ay tavanı bir yıla yükseltilmiş ve böylelikle
alternatif ceza ve tedbirden yararlanacak hükümlü say ısmda
bir artış kaydedilmiştir. Bunuh ötesinde 1978 y ılında yap ılan
bir değişiklikle yeti şkinler bak ımından 30 güne kadar (otuz
gün dahil) hürriyeti bağlayıcı ceza, çocuklar aç ısmdan da kısa
süreli hürriyeti bağlay ıcı cezalarm, suç tarihinden önce bahsi
geçen cezaya mahkum edilmemiş olmas ı koşuluyla, alternatif
ceza veya tedbire çevrilmesinde nıecburilik ilkesi getirilmiş tir.

Bu gelişmeler sonucu 1993 yılında hüküm giyen kişiler-
den yalnızca % 8'inin (53.618) "hükünılü" olarak ceza infaz
kuruınlarma girdiği; %18.1'inin cezasının ertelendiği; geri
kalan bakımından ise yüksek oranda para cezas ı (% 67.9) ve
tedbir uygulamas ına (% 6) tank olunduğu gözlenmiştir. İş te
bu görünümü ile Türkiye'de, Avrupa genelinde egemen olan
hürriyeti bağlayıcı cezaya en son çare olarak başvurulmas ı
ilkesi' benimsenmi ş bulunmaktad ır. Bu durum y ıl içinde
cezaevine girenlerden % 51.3 (27511)'nun icra suçundan (Icra

Bkz., 5395 say ılı Çocuk Koruma Kanunu madde 4 (Temel ilkeler) i bendi ile
"Çocuklar hakkmda özgürlü ğü k ı sı tlay ıc ı tedbirler ile hapis cezas ına en
son çare olarak ba şvurulmas ı" (2005) ilkesi normla ştınlm ış tı r.
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ve Mas Kanunu m. 337) hükümlü olmas ı karşısmda daha da CEZA
behrginle şmektedir. Ne var ki, (1986-1998) y ılları itibarıyla 1 B İ t İ M İ

Haziran tarihinde ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm-

lü say ısı ve de ş • e bakıldığında ilkesel bir uygulamanın
oturmadığı da saptannıaktad ır.

Tablo 71.

Yoğun ölçüde tartışılmas ı gereken bir konu mahkumi-
yetlerin gerektirdiği kaynaklarm mahkemece ne ölçüde göz
önüne alınmas ı gerektiğidir. Kaynakların göz ardı edilmesini
ileri sürenlere göre, mahkemece adil cezaya hükmedildiğinde,
yaptırımm infaz edilmesini sa ğlamak hükümetin sorumlulu-
ğundad ır. Kaynak yetersizliği nedeniyle cezanın azaltılması,
hükümete sonımhıluktan kaçmasma izin verilme olarak görül-
mektedir. Yalnız, bu yaklaşımda, tek bir "adil ceza" ile s ınırsız
kaynakların olduğu var sayılnıaktadır. Ne var ki, her iki varsa-
yım da yanhştır. Her ne kadar, ceza adaletine Genel Bütçeden
kaynak aktarılmas ını düşünmekte isem de, örneğin sağlık ve

eğitim harcamalar ı ile rekabet içinde olaca ğını da görmekte-
yim. Bu nedenle, kaynakların en etkili bir şekilde kullanılması
önemlidir. Hürriyeti bağlay ıcı cezaya alternatif daha az pahah
bir yaptırım hükümlü için uygun olduğunda, ilke olarak onu
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CEZA cezaevine göndermek yanl ış olacaktır. Yeni TCK'ya göre k ısa
BILIMI süreli hapis cezasma seçenek yapt ır ımlar şöyledir:

Madde 50. - (1) Kısa süreli hapis cezas ı, suçlunun ki şiliği-
ne, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde
duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere
göre;

a. Adli para cezasma,

b. Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade,
suçtan önceki hMe getirme veya tazmin suretiyle, tamamen
giderilmesine,

c.En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağ-
lamak amacıyla, gerektiğinde bar ınma imünı da bulunan
bir eğitim kurumuna devam etmeye,

d. Mahküm olunan cezanın yarısından bir katına kadar
süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri
yapmaktan yasaklanmaya,

e. Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle
veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülü ğüne aykırı
davranılarak suç işlenmiş olmas ı durumunda; mahküm
olunan cezanın yar ısından bir katma kadar süreyle, ilgili
ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri al ınmas ına, belli bir
meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,

f. Mahküm olunan cezanın yar ısından bir katma kadar
süreyle ve gönüllü olmak ko şuluyla kamuya yararl ı bir
işte çalıştırilmaya,

Çevrilebilir.

Toplum güvenliği üzerinde çok az veya yok denecek
derecede etkisi olan ceza adaleti sisteminin bireysel suçluya
odaklanarak toplum güvenliğini sağlayacağı beldenilınekte ve
bu nedenle adalet sistemi devaml ı eleştiri konusu yapılarak,
suçlulara karşı daha sert olunmas ı biçiminde bir tepki gös-
termesi istenilmekte/döngü devam etmektedir. Bu konuda
temel soru şöyledir: Mevcut ceza adaleti sistemi, toplumun
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güvenliğini gerçekten sa ğlayabiliyor mu? Yoksa çözüme daha CEZA
yakın, daha köklü ve girift bir süreç mi gereklidir? Bu sorunun R İ LIM İ

ne derece temel bir soru oldu ğu aşağıda ziraat sektöründeki

bir soruna yaklaşım biçimi ile somutla şmaktadır.

"Patates ve patates sinek/eri konusunda uzman bir ziraat mü-
liendisi sinek istilas ına uğram ış tarladaki sorunu teşhis etmeğe

çağrı ldığında, ilk önce tarlaya gider; ve işe gördüğü sinek/eri
toplamak yerine çevreyi inceleyerek bitkilere zararl ı otlar ve

diğer etmenler olup olmad ığı na, toprağın tahlilini yaparak

bitkileri zay ıflatan zehirli maddeler ile uygun besleyiciler ve
hitkinin sağlığııuı ıiyarl ı nem seviyesini belirlemek için gerekli

çalışmaları yapar. Kuşkusuz, bu soruna çözüm yaklaşı nıı, sonuç

al ınamayacak türden, kendisinin kontrol edebi/eceğinden fazlaca

olan sinek/erden çok az ı n ın toplanması şeklinde olma yacakt ı r.
Zehirlenıe de, geçici bir çözüm olarak, devaml ı tekrar edilmesi

gereken pahal ı bir yöntem olduğundan getirebilecek en rasyonel
çözüm, bitkilerin daha sağlıkl ı bir ortama kavuş turularak sinek

istilas ına karşı dirençli olmas ın ı belirlemek için tüm çevrenin

ele alınmas ı şeklinde olacakt ır."

Toplum, doğal olarak suça kar şıdır ve olmas ı gereken de
budur. Ne var ki, bu tepkide halkın dikkatleri suçtan ziyade
suçluya kayd ırılmış bulunmakta; sosyal sorunlar ın yalnızca

illegal yap ılmak suretiyle çözümlenebilece ği yamlgısma düşül-

mektedir. Hürriyeti ba ğlayıcı cezaya hükümlü suçlularm top-
lumdan soyutlanarak cezaevine konulmasm ın, pahah olduğu
kadar su-urh etkiye sahip olmas ı; cezaevine giren her suçlunun
yerine yenisinin türemesi karşısında suçlulukla mücadelede
yeni modelin ne olmalıdır sorusu gündeme gelmektedir. Kuş-
kusuz, yeni model, toplumu ve toplumun en alt idare birimi
olan "mahalle" yi temel alan yaklaşımdır. Bu model Türk toplu-
muna hiçte yabanc ı değildir. Ne var ki, kültürümüzde yerle şik

olan "n ıahalle nanıusu", "çal ınan nıalları n bedelinin niahallece kar-

şı lannias ı", "mahalle bekçisi" ve "nia ha/le karakolu" ile toplumsal
temelli modelin yeni içerilder kazand ırılarak güncelleştirilmesi
yerine günümüzde terk edilmesi kar şısında,bu modelde sakli
bulunan sine4inin yeni bir içerikle aktive edilmesi gerekmek-
tedir. Bu yaklaşımda mahalle sorun çözen bir birim olarak ele
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CEZA alınmah; resmi ve gayri resmi hizmetler o düzeyde organize
BILIMI edilerek; karar alma süreçlerine sakinlerinin katkı ve katıhm-

ların gerektiği anlayışı yerleş tirilmelidir.

İşte bu düşünceler doğrultusunda, bilinçli felsefi bir
referans olmaks ızın da, toplumlar ın pisliklerini hali altına
süpürmesi şeklindeki inancı gerçekçi ve uygun görülmeyerek
terk edilmeğe başlamış; sosyal bir sorun olarak suçun, sosyal
sistemin ürünü oldu ğu; sosyal açıdan belirgin bir şekilde risk
oluşturduğu için kabul görmeyecek suçlar dışında kalanlar
tüm suçların toplumda trete edilmesi ilkesi egemen olmaya
başlamıştır. İşte hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif, toplum
temeline dayanan bu iyileştirme yaklaşımı negatif ve özelikle
kurumsal yöntemlerden daha etkili olmaktad ır. İş te Çocuk
Mahkemeleri Yasas ı'99 ile getirilen ve Yeni Türk Ceza Kanunu
ile yetişkinleri de kapsayan denetimli serbesti (probation) bu
toplumsal tretman yaptırımının en tipik örneğini oluş tur-
maktadır. Ne var ki, yakın bir gelecekte bu yaptırmıın mana
ve önemi yeterince algılanamayacağmdan şimdilik de jure bir
varlık göstermesi normal kar şılanmalıdır. İşte bu yeni felsefi
yaklaşım ile geleneksel ceza adaleti felsefesi aras ındaki farkı
aşağıdaki karşıflar listesi açıkça sergilemektedir:

Tablo 72.

5395 sayıl ı Çocuk Koruma Kanunu (2005) ile 2253 sayd ı Çocuk Mahkeme/e-
rinin Kuruluşu, Görev ve Yarg ı lama Usu/teri Hakk ında Kanun yürürlükten
kald ınimış tır.

264



TÜRK CEZA S İ YASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

12.3. 1. Ceza Yaptırımlarında defacto Farkl ılık	 CEZA
BiLimi

Ceza yaptırımlar ı uygulamas ı ile hükmedilen hürriyeti
bağlayıc ı ceza süresi bak!mırıdan ülkeler aras ında farklıhkiar
olduğu gibi ayni ülkedeki mahkemeler arasında da farkhlıklara
tanık olunmaktad ır. Bu tür ülke içi karşılaştırmalar Kanada,
Avustralya, ABD, İngiltere ile Türkiye için yap ılmış olup;
İngiltere'de otuz sulh ceza mahkemesini kapsayan çah şmada;
bir mahkemenin, önüne gelen suçluların % 46'sını para ce-
zasma mahkum etti ği, diğerinde para cezas ı uygulamas ının
% 76'ya ulaştığı; hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamas ında ise,
mahkemeler aras ındaki değişimin %3 ile %19 arasmda olduğu
saptanmıştır. Ne var ki, anılan mahkemelerde yıllar itibariyle
bir değişime tanık olunmamıştır. Türkiye'de ceza uygulama-
sı bakımından mahkemeler arasında görülen farklılığa ise,
özellikle kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya seçenek ceza
ve tedbirlerin uygulanmas ında tamk olunmuştur. Nitekim,
31.12.1986 tarihinde yaptığım bir saptamaya göre, Türkiye
genelinde bu oran % 9 iken, A ğır Ceza Merkezleri arasmda bu
yüzdenin (0)'dan (38)'e kadar de ğiştiği görülmüştür. Bu deği-
şimde Ağır Ceza Merkezlerinden % 73'ü Türkiye ortalamas ı
altında kalırken (Bergama, Ceyhan, Dinar, Karaman, Sandıkh,
Siverek ve Zile'de (0) iken) % 27'si ise ortalaman ın üstünde bir
görünüm (en fazla yüzde gösteren merkezlerden, 6 aydan az
cezaya hükümlü yüzdesinin 30'dan fazla oldu ğu Bakırköy,
Boğazlayan ve Kartal) sergilemektedir.

Bu farkhlilc yalnızca seçenek ceza ve tedbirlere özgü olma-
yıp, tüm yaptır ımlar içinde geçerli olmaktad ır. Nitekim, 1993
yılına ait seçilmiş metropol adliyeleri ceza mahkemelerince
verilen mahkumiyet kararlar ındaki yaptırımların oransal da-
ğılinu, bu görünümü destekler niteliktedir. Şöyle ki;
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TCK'nm ihlali bağlammda; yoğ-unluk gösteren maddelere
göre mahkum olanlar ın, (1993 y ılı itibariyle) a ğır ceza merkez-
lerindeki ortalama hürriyeti bağlay ıcı ceza miktarı (yıl) dağılımı
ise aşağıda verildiği gibidir:

Tablo 74.
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Ceza mahkemelerince karara ba ğlanan davalarda mahku- CEZA
miyetkararlarmm Türkiye Ortalaflhas1 % 49.2dir. TCIC'nın ihlali BILIMI

bakımından verilen mahkumiyet karar oranlar ı ise, ağır ceza j

merkezlerine göre önemli değişimler göstermektedir.11

Ekseri araştırmalar, adli karar yap ımc ılar ının aynı uyarıcı
materyal karşıs ında ekseriya farklı kararlar verdiğini göster-

miş tir. Bu bağlamda aktör kişinin önemi vurgularımıştır. İşte

bu farklılıklardaki psiko-sosyal dinamikleri belirlemek üzere

sesli düşünme yöntemiyle bir metropol adliyesindeki on Cum-
huriyet savc ısma (oldukça ciddi ve fazlaca zaman al ıcı veya

rutin nitelikte dosyalar dışında) verilen 10 haz ırlık dosyasma

ait işlemleri sesli düşünerek teybe kaydettirmeleri şeklinde bir

araştırma projesi geliştirilebilir. Bu projede savc ılarca söylenen

her şeyin teybe ahr ıması ve her bir dosyadaki sanki lar hakkm-

daki kararın bir savcı tarafından verilmesi kararlaştırılabilir. Bu

bağlamda, her savcının diğer dosyalar hakk ında da (bir savcının
izin, tatil ve hastalığı halinde diğerinin bakmas ı düşünülerek)

karar vermesi istenilebilir. Hollanda'da bu türde yap ılan bir

araş tırma sonucuna göre, savc ılar arasında bilgi işlenmesi stili

bakımından önemli fakl ıliklar saptanmış; baz ılar ı çok az bilgiye

gerek duyarken diğerlerinin, mevcut tüm bilgilerle donatılma-

sma karşın bazen karar vermede güçlük çektikleri görülmü ş ;

genelde, savc ılarm karar vermek için ihtiyaç duyduklar ı bil-

ginin oldukça sinirli oldu ğu; ekseri davalarda eldeki bilginin

çok az ı irdelenerek karar verilirken savcılar aras ında önemli

kişisel farklıhklar bulundu ğu; yalnızca bazı davalarda sanığın

kişiliği veya sosyal öz geçmi şi hakkında ek bilgilere gerçekten

ihtiyaç duyulduğu ve bu fazla bilgi ihtiyac ının yalnızca daha

fazla nesnel bilgi sa ğlamak istemi yanında emin olmadıklar ı
veya istemedikleri bir karar ı ertelemek istemiyle belirlendi ği

ortaya çıkmıştır. Bu araş tırmada saptanan en önemli bulgu ise,

bu karar i şleminin zannedildi ği kadar girift olmadığıdır.

Kuşkusuz, cezalarda eşitlik (nicelik) ne kadar sağlamrsa

sağlansın; bu eşitliğin ancak görünüşte kalacağı unutulma-

201 Counci İ of Europe, Disparities in Sen tencing: Causes and Solutions, Stras-
bourg 1989.

267



Mustafa Tören Yücel

CEZA malıdır. Keza, her ceza yaptır ımının etkisinin algılaruşı; aynı
BILIMI duyarlığı gösterebilen hükünıliiler aç ıs ından, Bayranüç Ceza-

evi ile Bayrampaşa Cezaevinde çekilen birer günlük hürriyeti
bağlayıcı cezanın (nitelik açısından) eş değerde olmamas ı gibi
herkes için farklıd ır.

12.4. Mahpusluk

Ceza yaptırımları sisteminde yer alan hürriyeti bağlayıcı
ceza, en pahal ı yaptırım türüdür. Bu yaptırım en son başvu-
rulacak bir tedbir olarak alg ılanmah ve yalnızca işlenen suçun
ciddiyeti başkaca bir yap tııım tedbirini aç ıkça yeterli olmaktan
çıkarması halinde uygulanmalıd ır!1 Hürriyetten yoksunluk,
sal ıverilen hükümlülerin yeniden suç i ş lemesini önlemek
açısından da diğer yaptırımlardan daha başardı değildir (yap-
tı nrnlann ikarnesi teorisi). Ne var ki, mahpusluk süresince halk,
zarar görme riskinden korunmakta ve ciddi suçlar için halk ın
öç alma ihtiyac ı (retribution) karşılanmaktadır.

Genelde bu yaptırım türünün toplumda işlenen suçların
azalmas ına doğrudan yapabileceği katk ıyı belirlemek hiçte
kolay değildir. Bunu etkileyen faktörler arasında;

• Kişinin dışarıda olsaydı ne kadar suç işleyeceğirıin bi-
linemediği;

• Ceza adaleti sisteminin, fazlaca suç i ş leyen kişilerin
cezaevine gönderilmesini sa ğlamadaki ba şarı derecesinin
bilinmediği;

• Suçların sayısallığı kısmı bir ölçme olup, sebebiyet ver-
dikleri zarar ve ziyanın göz önüne alınmadığı;

• Farklı ölçümlerin farkl ı sonuçlar vermesi; ve özellikle
kolluktaki suç kayıtlarının mağdurlar üzerine yapılan anket-
lerden daha düşük olmas ı yer almaktadır.

Tarling (1994) İngiliz cezaevlerindeki hükümlü say ısı
ile mevcut suç miktar ına bakarak, İngiltere'de suç oranında

201 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin "Hapishaneler nüjüsunda aşırı
kalabal ık/enflasyon üzerine" R (99) 22 say ıl ı Tavsiye Karan (31109.1999)
Temel Ilkeler (1).

268



TÜRK CEZA SiYASETi YE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

yüzde l'lik bir azalma sağlanmas ı için cezaevi nüfusunda CEZA
yüzde 25'lik bir artış olmas ı tabnıininde bulunmuştur. ABD' de B İ L İ Mi

yap ılan tahminde ise, cezaevi nüfusunda yüzde l'lik bir ar-
tışla suç oranında yüzde 0.12 ve yüzde 0.2 arasında ve en iyi
tahıninle yüzde 0.16'l ık bir düşme olacağı belirtilmiş tir. İki

ülke arasındaki farkın önemli nedeni ise, ABD cezaevi nüfu-
sunun İngiltere'dekinden çok fazla olmas ı ve yüzde 25'lik bir

artışın cezaevleri toplam nüfusuna 400.000 hükümlü ilave-
sinin işlenecek suçlar üzerindeki etkisi, İngiltere'de yakla şık
16.000 hükümlü nüfusuna yüzde 25'lik bir ilavenin etkisinden
daha fazla olacaktır. Bu açıklamalar ı matematiksel bir baza
oturtmak,mahpusluğun suç önlemedeki maksimum etkisini
belirlemek üzere şu formüle başvurulabilir: S Max = Y * 5

S = Mahpusluk nedeniyle önlenen maksimum say ıdaki suç
Max
Y = Yıl olarak mahpusluk süresi
S = Suçlu tarafından bir yılda işlenen suç sayısı

Avrupa Komisyonu tarafından toplanan ve yayınlanan
veriler çoğu Avrupa ülkesinde son on be ş yıl içerisinde cezaevi
nüfus oranının arttığını göstermektedir. Özellikle Hollanda,
Portekiz ve Ispanya gibi ülkelerde cezaevi nüfusu 1984 y ı lına
göre iki kat artış göstermiştir. Buna kar şılık, Iskandinav ülke-
leri cezaevi nüfus orarunda fazla bir de ğişiklik görülmezken,
Finlandiya cezaevi nüfusu, yasal reformlarla birlikte, her 100
bin nüfusa düşen mahpus sayısı 1950 yılında 190'dan, 1977' de
110'a ve 1999'da 45'e düşecek kadar büyük bir oranda azaltı-
labilmiştir.

Dünya cezaevi nüfusuna bakıldığında 8 milyondan fazla
insanın tutuklu/hükümlü olarak cezaevlerinde kaldığı; ve
bu nüfusun yarısından fazlasuıın ABD (1.7 m), Çin (1.4 m)
ve Rusya'da (1m) bulunduğu görülmektedir. 100.000 nüfusa
oranla en fazla cezaevi nüfusu barındıran ülkeler s ıralamasında
685 ile Rusya, sonra ABD (645), Belarus (505), Kazakistan (495),
Bahama (485) Singapur (465) ve Azerbaycan (325) gelmektedir.
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CEZA Ülkelerin % 65'inde ise oran 150 veya alt ındadır." Seçilmiş
BILIM İ Avrupa ülkeleri bak ımından bu oranın da ğılin-una aşağıdaki

tabloda yer verilmiştir:

Tablo 75.

Yıllar itibariyle cezaevleri nüfusunun ¼ ile ½ arasmda
değişen oranını tutuklular oluş turmakta ve genelde tutuklu
kalınan medyan süre uzunlu ğu kabarık cezaevi nüfusu için
önemli bir faktör olmaktad ır. 203 Bu sürenin da ğıl ıminda tutuk-
luluk süresi iki hafta olan ülkeler yan ında ortalama dokuz ay
veya fazla olan ülkelere de tamk olunmaktad ır.

Kabarık cezaevi nüfusunu etkileyen di ğer önemli faktör
de çekilen ceza süresidir. Bu konuda da yüksek oranda k ısa
süreli hükümlü barmd ıran ülke cezaevleri (Isveç) oldu ğu

202 Ceza adaletinin çeşitli evrelerinde, genel nüfusun üyesini cezaevi nüfus
üyesi olmaktan ay ırt edici nitelikteki süzgeçlerin çeşitliliği/işlevleri göz
önüne al ınd ığında, salt 100. 000 nüfustaki cezaevi nüfus oran ına bakarak
ceza sisteminin şiddeti hakk ında hüküm vermek pek anlaml ı değ ildir.
Nitekim, ülkelere göre ayn ı suça özgü ciddiyet değerlendirilmesi değ iş-
mekte; yaptı nmlar zaman içinde farkl ı l ık göstermektedir. Council of Eu-
rope, Crime and Eco rıomy, Strasbourg 1995, p. 76.

203
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kadar yüksek oranda uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya CEZA -

hükümlü barındıran ülkeler (Kuzey İrlanda, İtalya ve Türki- BILIMI

ye) de yer almaktad ır. İşte cezaevi nüfusu bakırnindan ortaya

çıkan farklıliklar, hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması
aç ısından yaptır ım biçimleri ile farklı suç ve ceza siyasetlerinin

birer göstergesi olarak değerlendirilebiir.20t

Kabarık cezaevi nüfusu" söz konusu oldu ğunda her hü-
kümlü için makul derecede gerekli fiziki ya şam alanı (uluslara-

rası standart olmamasma kar şın baz ı ülkelerce 2m2, bazılar ınca

5m2 veya fazlas ı ön görülmüş) sağlanamamakta; cezaevinde
gerilimin artmasına tank oluiımakta; cinsel suçlular, çocuklar,

bazı beyaz yakalı suçlular ile homoseksüel gibi zayıf grupta

yer alanlar ın mağdur olma risk yükselmektedir. Bu ko şullarda,

cezaevlerine veya cezaevinde sm ıfland ırmada elverdiğince

homojen gruplar ın oluş turulmas ına özen göster4melidir. Öte

yandan kabarık nüfuslu cezaevi ortamı hijyen sorunlar ı ya-

ratmakla kalmayıp, yanlış bilgilendirme veya bilgi eksikli ği
isyana sebebiyet verebilecek tatminsizliklere yol açmaktad ır.
Bu nedenle, bilgi akışında devanılılilc sağlanmalı; makul sürede

yanıt verilmesi garanti edilen şikayetler için aç ık ve etkili baş-

vuru kanalları bulunmalıdır. Bu düşüncelerle CGTİK'nu 74. (1)

maddesi ile "Hükün ılülerin yerle ştirildikleri kurum veya bölümlerde

lüreyselleş iinneyi n ıümkün kı lacak say ıda bulundurulmas ına özen

götserilir. "ilkesi beııimserımiştir.

204 "Gerçekte çekilen hürriyeti ba ğlay ıc ı ceza süresini azaltan tedbirlerin
geliştirilmesi bağlam ında aşırı kalabalık hapishane yönetimi (genel af,
kolektif pardon) şeklindeki kolektif tedbirler yerine erken şartlı salıver-
me (parblc)gibi bireyselle ştirilmiş tedbirlere öncelik verilmelidir. Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesinin "Hapishaneler nüfusunda a şın kalaba-
l ık/enflasyon üzerine" R (99) 22 say ılı Tavsiye Karar ı (30.093999) Yargı-
lama Sonras ı Tedbirler, madde 25.
Y ıl içinde gelen hükümlülerle çekilecek ortalama ceza süresi göz önüne
al ınarak gereksinme duyulan kapasite belirlenmektedir. Kaba bir örnek-
leme ile bir yı ll ık bir ceza çekecek hükümlü ile birer ay ceza çekecek on
iki ayrı hükümlünün bir y ıll ık kurum kapasitesine yükü ayn ıdır. Her
ikisi de bir yıllı k hükümlülüktür. Işte kapasite gereğini belirlemek için
şu formül kullan ılabilir: Y M x C
Y: Hükümlü y ıl say ıs ı, M: Y ıl içinde giren hükümlü say ıs ı, C: Çekilecek
ortalama ceza.
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CEZA	 12.5 Tutuklu ve Hükümlüleri Elektronik izleme
BILfMI 

l-lükümlü/tutuklularm toplumda gözetinıl için ev robotlar ı
ABD ve Kanada'dan sonra Avrupa'da da kullan ılmaya başla-
nıış tır. Hükümlü/tutuklularm el ya da ayak bile ğine takılan
elektronik künyenin 15 saniyede bir gönderdi ği ve merkezi
bilgisayar ekrarundan izlenen sinyallerle 24 saat gözetim alt ın-
da tutulabilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde izlenen hüküm-
lü/tutuklunun merkezi bilgisayar belle ğindeki faaliyetleri ve
zaman çizelgesinden sapmalar olduğunda veya vericiye, alıcıya
zarar verdiğinde gözetleyici makamlar için elektronik ikazlar
belirmektedir. İşte ikametgahta tutukluluk/ikametgahta infaz
uygulamas ına olanak sağlayan "ev ıvbotlan" suçluların sosyal
yaşamdan kopmalar ın önlediği gibi cezaevlerinde her bir hü-
kümlü/ tutukluyu muhafaza etmenin yüksek bedeli kar şıs ında
ekonomik bir tedbir olarak gözükmektedir.

Hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif olarak gözetimli elek-
tronik izlemeye en son olarak deneysel nitelikte İsveç'te tanık
olunmuştur. Özel bir yasa ile bu denemeye iki y ıll ık süre için
girişilmiş; bu tedbirin, istemleri üzerine, en çok iki ay hürriyeti
bağlayıcı cezaya hükümlü olanlara tatbik edilmesi ön görül-
müş tür. Bu tedbirden yararlanacaklar günlük olarak 50 Isveç
Kronu (yakla şık 7$) ödemek zorundad ırlar. Ne var ki, deneme
s ıras ında hükümlülerin % 40' ında ödemeden sarfmazar edil-
miştir. Bu tedbir için ba şvuranların büyük bir ekseriyeti alkollü
araba kullanmak ve adi müessir fiil suçlarından hükümlü
olanlardı . Başvuran 202 hükümlüden 180'i denemeye al ınmış ;
14'ün (%7) istemi ise reddedilmiştir. Bu tedbir uygulamas ında
nefes analizi yapan aletin vericiye tak ılmas ı ile hükümlünün
alkol kullanıp kullanmad ığı test edilmekte; merkezi bilgisayar-
daki ses kay ıtları ile konuşanm hükümlü kişi olup olmadığı
saptanabilmektedir.

İş te ev ve iş yerinde yap ılan yoğunlaş tırılrnış elektronik iz-
lemeye ek olarak hükümlü, gözetim personeline telefonla bilgi
vermek zorunda olup; hükümlü haberli veya habersiz olarak
evinde haftada en az iki kez ziyaret edilmektedir. Hükümlü
ayrıca alkol veya uyu şturucu madde kullanmad ığmı kanıtla-
mak üzere kan ve idrar örneklerini vermek zorundad ır.
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Yukarda anılan gözetim sürecinde ciddi davran ış sorunu CEZA
saptanan hükümlü için bu elektronik izleme tedbiri kald ırıl- BILIMI

makta ve hükümlü geri kalan cezas ı için cezaevine gönderil-
mektedir. 28 5ubat1995 tarihi itibariyle 116 hükümlü bu göze-
timi başarıyla bitirmiş; 6'smın gözetim tedbiri ise kaldırılmıştır.
Gözetimi ba şarı ile tamamlayan 116 hükümlüden % 73'ünün
çalişmak için evlerinden ayr ılmalarma da (haftada ortalama
33 saat) izin verilmiştir.

Başarıl ı bir deneme sonucunda; İsveç'te bu tedbirden her

yıl 3000 kadar hükümlünün istifade edebilece ği gündeme

gelmiş; cezaevinden oldukça ekonomik olan bu tedbirin gider-
lerde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağı dile getirilmiş; ve öte
yandan bu tedbirin ceza adalet sisteminde görevli personelce
de kabul gördüğü belirtilmektedir.

Hiç kuşkusuz, bu tedbir Toplumsal Yapt ı nn ılar ve Tedbirlere

ilişkin Avrupa Kurallan'nm 55. maddesiyle de uyum içerisinde
olup; ikametgahta infaz kavramı Türk infaz hukukuna da
yabanc ı değildir. Cezalann İnfaz ı Hakkı ndaki 647 sayılı kanun-

la (1965), bu tedbire yaptırımlar sisteminde yer verilmiştir.
Amlan kanunun 8. maddesinin 1. bendine göre; "Hükümlü 65

yaşı n ı ikmal etmiş veya s ıhhi durumu cezaevinde bulunniasma mani

olacak derecede bozuk olduğu doktor raporu ile belgelendiril ıniş ve

hükümlülük süresi 60 günü geçmemi ş ise oturduğu yerde çektiril-

mesine mahkemece karar verilebileceği" ön görülmüş iken 5275
sayılı CGTİK (2004) 110. (3) maddesi ile hükümlü ya şı 75'e,
ceza süresi de üç yıla (dahil) kadar hürriyeti ba ğlay ıc ı cezalara
yükseltilmiştir.

Teknolojideki gelişme ile oldukça ucuzlayan bu "elektronik

izleme" veya "künyeleme" tedbirinin, cezaevindeki kalabal ık
nüfus ve yüksek risk grubundaki hükün- ılülerin izlenmesinde
kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.216

M. Walter, "Ev Hapsinde Elektronik Gözetleme Kapasitenin Üstünde
Dolu Cezaevlerine Bir Çözüm" (Çev. M. E. Artukve A. Nuho ğlu) Istan-

bul Barosu Dergisi, (Mart 2001) Say ı 1 ss. 17-34.
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CEZA	 12. 6 Cezaların infazı
BILIM İ 

Ceza normlarımn vurgulanmas ı açısından suçlular hak-
kmda hükmedilen cezalarm infaz ı, suçluların yakalanmas ın-
daki kesinlik kadar önemli görülmektedir. Hürriyeti ba ğla-
yıcı cezaya mahkumiyet karar ı verilmesi halinde hapsetme,
para cezas ında ödetme, tedbirlerde aynen iade veya tazmin,
ehliyeti ruhsatnamenin geri al ınmas ı şeklinde yerine getiril-
mektedir. Bunlar inftızm legal görünümü ise de, yaptırımlar
arasında özellikle hürriyeti ba ğlayıc ı cezanın say ısız sonuçlar ı
da vard ır. Bunlar işin kaybedilmesi/bozulmas ı, aile ve dost-
ların s ırt çevirmesi/kaybı, ikametgahm kaybı ile artan borçlar
olabilmektedir. Bu sosyal ve aile yi sonuçlar istenilmeyen yan
etkiler ise de, yaptırımdan daha kalıc ı ve acı vericidirler. Iş te
bu durumun cezalarm şahsiliği ilkesine uymadığını ve cezanın
çekilen süre ötesinde etki gösterdi ğini vurgulayan Avrupa

- Konseyi Parlamenterler Meclisi "Izürriyetten yoksunluğlı n sosyal
ve aileyi etkileri" hakk ındaki 1340 (1997) sayılı Tavsiye Kararında
şu ilkeleri benimsemi ş tir:

• Kısa süreli hürriyeti bağlayıc ı cezalarda aileyi ilişkilerin
bozulmas ını önlemek üzere, "izinler" için çekilmesi gerekli
asgari ceza süresinin azaltılmas ı;

• Hükümlülerin işlerine devam etmesi ve aileleriyle ger-
çek ilişkilerin korunması amac ıyla hürriyeti bağlay ıc ı cezaya
alternatif, özellikle toplumsal hizmet yaptırımlarmırı fazlaca
uygulanmas ının teşvik edilmesi;

• Cezalarm infaz ı sırasında olabildiğince fazla say ıda hü-
kümlüye ücretli çalışma imkanı verilmesi;

• Hükümlü ailesine sosyal destek sa ğlanması ve gelir kay-
bının neden olduğu ani mali sorunların üstesinden gelmelerine
yardımcı olmak üzere acil yard ım sağlanmas ı;

• Hükümlü ailesine, özellikle cezaevinde ya şayan veya
ebeveyni cezaevinde bulunan çocuklara özgü refah hizmetle-
rinin genişletilmesi; bu hizmetlerin varlığından oldukça fakir
ailelerin bilgilendirilmesi;

• Ailelerce yap ılan ziyaretlere özgü ko şulların iyile5tiril-
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mesi; özellikle hükü ınlünün ailesiyle yalnız kalabileceği bir CEZA

mekan sağlanmas ı;	 Bitimi

o Cezaevlerinde, gerektiğinde tıbbi, psikolojik ve psikiyat-
rik bakım sağlanması ;

• Cezaevindeki ko şulların, hamilelilc, doğum ve patolojik

ciddi rahats ızlıklar gibi sağlık gereklerine uyunılaş tır ılmas ı;

• Cezaevlerinde sanat eğitimine a ğırlık verilerek, toplum-
daki pazar fırsatlanna uyumlu, etkili eğitim ve sanat eğitiminin

geliş tirilmesi;

• Uyuşturucu madde ve alkol bağımhhğını gidermek üzere

cezanm infazı sırası ve sonras ı rehabilitasyon hizmetlerinin
verilmesi;

• Eski hükünılünün iş temin etmesinde engel oluşturan

sabıka kaydma özgü olumsuz etkilerin en aza indirilmesi.

1994 y ılında ceza mahkemelerindeki mahkumiyeflerin
yaptırım türü itibar ıyla da ğılirnına bakıldığında % 63.1'inin

hürriyeti ba ğlayıc ı ceza dışmdakiler (DGM'lerde bu oranın
% 4.7) olduğu görülmektedir. Bu da ğıhının görünümü ise
şöyledir:

Tablo 76.

Ceza Mah. DGM
Yaptınm türü 0/0	 %

Hürriyeti Bağlay ıc ı 28.9	 43.7
Ceza (A)
Para Cezası (8)	 38.0	 2.5
(A) ve (B)	 7.9	 51.7
Erteleme	 20.0	 1.2
Tedbir	 5.1	 1.0

Y ıllar itibar ıyla (1989-1994) infaz için Cumhuriyet savcı-

lıklar ına gelen ilan-ların ceza mahkemeleri/devlet güvenlik
mahkemelerine (ÖACM) göre infaz durumlar ı aşağıdaki tab-
lolarda gösterilmiştir:
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CEZA

B İ I İ M İ

Tablo 77. Ceza Mahkemelerine Göre

Tablo 78. Devlet Güvenlik Mahkemelerine Göre

Özetle, ceza mahkemelerinden gelen ilamlardan y ıllar
itibar ıyla gelecek yıla kalanlardaki değ işim oranının çok az
olmasna kar şılık Devlet Güvenlik Mahkemeleri' nden intikal
ederılerdeki bu artış 1994 yılı için % 214.1 olmuş tur. Bizce bu
artış trendi cezaevleri nüfusu açısından oldukça dü şündürü-
cüdür.

12.6. 1. Cezaevlerinin Olumsuz Yanlar ı
Cezaevi sistemi iz priori bir kavram olamaz; toplumsal duru-

mun bir sonucudur. Cezaevi ya şam ve külturunde artı değerleri
vurgulayıcı örnekler sözde kald ığında kimlik arayışında olan
ve benimsenmek gereksi ıımesi kapalı ortamda daha da artan
hükümlülere negatif ö ğeler egemen olacaktır. Bu bağlamdaki
başlıca öğeler şöyledir:

Mahpuslarm ya şamlar ını yönetmede kendilerine söz
hakk ı verilmeyip, onlar ı normal çevrelerinden soyutlayarak
yabanc ılaş tırması;
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• infaz sistemi ve çalışmas ı hakk ında yeterli ve elde edile- CE İA

bilir bilgiden yoksun b ırakılarak güçsüzleştirilmesi;	 Bitimi

• Mahpuslarm zamanlarını etkili bir ş ekilde geçirmelerini

sağlayacak faaliyetlerden yoksun b ırak ılarak sıkıntıya sokul-

mamalar ı;
• Yeterli gözetim veya güven verici veya kişisel eşyalarmı

koruyucu vas ı talar sağlanamadığından suç işlemek için fırsat-

lar yaratılmas ı;
• Yeterli gözetim veya güven verici veya kişisel eşyaların'

koruyucu vasıtalar sağlanamadığı için alt-kültür normiar ının
gelişmesi;

• Sosyalliğe yatkın liderlik gelişmediği ve cezaevi ko ğuş
ağalarırıa/babalara terk edildiğinde yoksulluğun devam et-

tiği;
• Erkek personel ve mahpus kitlesinin say ısal ağırhğı so-

nucu sistemde kad ın personel/mahpus kitlesinin ihtiyaçlar ına.

ilgisiz kalkınması sonucu patriyarkal nitelikte sosyal norn ılarm

vurgulanmasi ve
• Uzman personel bakım ve gözetimindenyoksun kalan

akıl hastas ı /geri zekal ı mahpusların gayri insanı trete edil-

mesidir.

12. 6. 2. Tehlikeli Suçlu/Hükümlü

"Tehlikeli suçlu" kavramı, vatanda şa, hakime ve infaz

personeline göre içeriği farkli anlamlar ta şıyan bir kavramd ır.
Kişiler, bir suçlunun tehlikeli olup olmadığını, işlediği suçlara,

kişisel karakteristiklerine, ya şam biçimi ve ortam ına bakarak

değerlendirmektedir. Kuşkusuz, bu de ğerlendirmeler, geniş
ölçüde öznel nitelikte olup; kitle haberleşme vas ıtaları ve

söylentilerin oluş turdu ğu havadan da az çok etkilenebilmek-

tedir. Genel olarak, değerlendirmeler bir digerinin üzerine
eklenmekte ve gerçekte gözlenilen "tehlikelilik haline"(CGT İK

m. 24-c) eklemeler yap ılmaktadır.
Böylece hakimin gözünde tehlikeli suçlu, belirli derecede

terslik ifade eder nitelikte suç i şleyen veya suç e ğiliminde ka-

rarlihk gösteren ve değişime muktedir olmakla beraber kamu
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CEZA güvenliği için de potansiyel bir tehdit unsuru olan ki şidir.
BILIMI İnfaz personelince aym suçlu için yap ılacak değerlendirme

ise, biraz farkl ı olup, adli görü ş terk edilmemekle beraber,
suçlunun tutum ve davranışınm, cezaevi kurallarına ve ceza-
evinin amaçlarma uyarl ılik içerisinde olup olmamasma göre
yapılacaktır.

Şöyle ki, infaz alanında çahşan herkesin belirleyebileceği
suçlu tipleri vardır. Bunlar kamuoyu tarafından etiketlenmiş
ve adliye tarafından da tehlikeli olarak s ıfatland ırılmış kişiler
olmakla beraber, cezaevinde o karakteristi ği kısmen yitirmekte
ve çeşitli nedenlerle kendilerine yak ış tırılan imaj ı değiş tirme
çabası içine girmektedirler. Diğer taraftan, hiçte ciddi bir suç i ş-
lememiş bir suçlunun, cezaevinde oldukça tehlikeli hale geldiği
gözlenmektedir. Bu nedenle, kişinin tehlilceliliği, içerisinde geli-
şeceği çevre ve muhtevadan ayr ı olarak değerlendirilemeyece ği
gibi mutlak ve içse İ anlamda bir tehlikelilik durumundan da
söz edilebilmesi pek mümkün de ğildir.

Hiç kuşkusuz, "tehlikelilik", hükümlülerin işledikleri suçun
ağırlığı veya cezaevindeki tutum ve davranışları, firar veya fi-
rara teşebbüs etmeleri veya ortaya koyduklar ı şiddet gösterileri
nedeniyle cezaevi toplumu ve/veya kamu güvenli ği için esaslı
bir risk oluş turmaları halinde maksimum güvenli bir kurumda
muhafaza edilmelerine inhisar etmektedir.

Bazı ülkelerde, suçlular ın "tehlikeli suçlu" diye etiketlenerek
suçludan "kahraman" yaratılmasmı önlemek amacıyla "tehlikeli
suçlu" diye ayrı bir kategoriye yer verilmemiş tir. İsveç, Da-
nimarka ve Norveç'teki uygulama bu merkezdedir. Yaln ız,
Norveç sisteminde tehlikeli suçlu (dangerous offender) yerine
problemli suçlu (difflcultoffender) deyimi kullanılmaktad ır.

Tehlikeli hükümlüyü kurumsal yönden belirlemek için
çeşitli ölçütlere yer verilmi ş tir. Bunların b şırida cezaevi yaşa-
mına uyum gösteremeyenler gelirken; ikinci olarak, firar riski
bulunanlar; üçüncü olarak, personele ve/veya hükün ılülere
karşı saldırganca davranış riski gösterenler; ve dördüncü olarak
da, tam ak ıl hastas ı olmasalar bile zafiyeti nedeniyle tehlikeli
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olabilecekler ve psilcopatlar gelmektedir. Ancak bu son grup- CEZA
takilerin yerleri geleneksel infaz kurumlar ı yerine özel cezaevi B İ L İ MI

klinikleri olmas ı gerekmektedir.

Varılan nokta odur ki, hükümlüler için söz konusu olan
sınıflandırma, kurumlar bak ıMından da geçerlilik kazanmıştır.
Bu çerçevede, korunma ve tretman için ayr ı bir rejime tabi ol-
ması gerekli hükümlülere özgü özel kurumlar veya geleneksel
kurumlarda ayrı bölümlerin bulunmas ı bir gereksinmedir.

Yalnız, baz ı hallerde, elde mevcut vasıtalarm işlev doğurmas ı
nedeniyle gereksiz uygulamalara gidilebilece ği de unutul-

mamalıdır. Örneğin, maksimum güvenli kale bide bir
cezaevinin varlığı halinde bu kuruma (tehlikelilik ölçütü öznel
değerlendirmeler ile) hiç de tehlikeli olmayan hükümlülerin
gönderilmesi gibi hatali bir uygulama belirebilir. Ku şkusuz,
tehlikeli suçlulara cezaevlerinde uygulanacak tretrnan rejimi
toplumun bu türden suçlulara kar şı gösterdiği tolerans dere-
cesine bağımlı olarak da değişmektedir.

Bu çerçevede, tehlikeli suçluların cezaevi kurumlarında
smıflandırılmas ı bakımından iki yöntem vardır:

1. Tüm tehlikeli suçlular ın tek bir kuruma konulmas ı
(toplamak);

2. Tehlikeli suçlular ın çeşitli kurumlara yerleş tirilmesi
(dağı tmak).

Bu ikinci halde, kurumda özel bölümler veya özel güvenlik
bölümleri söz konusu olmakta ve ilke olarak, bu bölümlerin,
olanaklar elverdiği ölçüde, müstakil bir idareye kavu şturulmas ı
sağlanmaktadır. Avrupa Konseyi üyesi baz ı ülkelerde ise, teh-
likeli suçlular küçük kapasiteli maksimum güvenli kurumlara
yerleştirilmektedir.

Katıldığımı4 Avrupa Konseyi Üçüncü Cezaevleri Genel
Müdürleri Konferans ı'nda da (28 5ubat-2 Mart 1977) tehlikeli
suçlular için müstakil güvenlik bölümlerini içeren ufak kapasi-
teli kunımlar veya kurumdan tamamen tecrit edilmi ş bir bölüm
kabul görmüştür. Bu doğrultuda, Fransa örneğinde olduğu gibi
Federal Almanya'nın üç eyaletinde tehlikeli suçlular için ufak
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CEZA kapasiteli özel bölünıler gerçekleş tirilmiş tir. Baz ı ülkelerde de,
BIL İMI büyük tipteki kurumlarda özel maksimum güvenli hücrelere

yer verilmiştir.

Diğer yandan, tehlikeli suçlu say ısının kabar ık olduğu
ülkelerde suçlular ı; belli bir kurum veya kurumlarda toplama
yöntemine de ba şvurulduğu görülmektedir. Bu yöntemin le-
hindeki başlıca görüşler; maksimum güvenliği her kurumda
sağlama yerine tek bir kurumda sa ğlamanın daha ekonomik
olacağı; yeterli sayıda kaliteli uzman personel sağlanabileceği;
ve diğer kurumlardaki infaz rejiminin liberalle şmesine imkan
vereceğidir. Karşıt görüşler ise, hükümlülerin birey olarak arz
ettiği tehlikenin daha da arttığı; hükümlülerin muhafazas ı ile
kurumdaki işletme ve güvenliğe ilişkin sorunların büyüyerek
yoğunlaştığı; kurumdaki gerilimin arttığı, saldırganlık seviye-
sinin yükseldiği, hükünılülerin dayanışma ve etkile şme alanın ı
geni şleterek birbirleriyle haberle ş me fırsatlarını çoğalttiğı
merkezindedir.

Kuşkusuz, tehlikeli suçluların tretmam için s ımflandırılmış
cezaevleri içinde hücre/oda esas ına göre yap ıland ır ılmış ce-
zaevlerinden baz ılar ı seçilerek 25-30 hükümlüyü barmd ıracak
kapasitede özel güvenlik bölümlerinin müstakil bir yönetimi
olmak üzere organize edilmesi gerekmektedir. Bu konuda ilk
aşamada seçilecek bir güvenlik bölümünde te şkilatta uzun
yıllardır görev alan, cezaevi kokusunu alm ış, hükümlü pro-
fm hakkında bilgi ve deneyim sahibi psikolog, sosyal hizmet
uzman gibi uzmanlardan seçilerek olu ş turulacak sorumlu
personel kadrosuyla bir pilot proje uygulamasma gidilmeli; ve
zamanla biçimin işlevi takip etmesi gereği bölüme özgü gerekli
değişiklikler yap ılmalid ır.

Bu özel güvenlik bölümleri kurulmas ı/stratejisi bağlamın-
da göz önünde tutulmas ı gereken amaç ilkeler ise şunlard ır:

Her bölümün kendine özgü amac ı ve rejimi saptanarak,
sonuçta kurulacak farkl ı bölümler çeşitli amaçlar ve rejimle-
rin toplamı olmak yerine, birbirlerini tamamlay ıcı nitelikte
olmalı; her bölüm için ön görülecek rejim özeti, özel güvenlik
bölümlerinin geliştirilmesi konusunda saptanacak stratejik
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planlama uyarınca Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü ğü'nce CEIA

belirlenmelidir.	
BILIMI

Bu bağlamda hiçbir bölüm son çare olarak ele ahnma-

mand ır. Bölümlerin tamanılayıcı şekilde pla ıılanmasına karşın
bunlardan hiç biri "son durak" olarak görülmemelidir. Aksi

takdirde, bu şekilde sınıflandırılan bölüm kısa sürede, isyan-

kar/ şiddet içerikli davranışlanyla hiçbir şey kaybetmeyecek

düşüncesindeki en tehlikeli suçluların deposu olacaktır. İla-

veten, bu düşüncenin egemen olaca ğı bölümde olumlu veya

destekleyici bir rejime işlerlik kazand ırmak da zor olacaktır.

• Bölümler cezalandır ıcı amaç ta şımamalıdır.1 Bu bölüm-

lerde sunulacak alternatif orta ınlarm mahpuslar ın hapis cezası

ile baş edebilmesine yönelik yeni imkanlara fırsat yaratmas ı
ciddi olarak irdelenmelidir. Mahpuslar zamanlar ınm çoğunu

hücre/oda dışında geçirmelidirler.

• Bu bölümler ile kurumlara özgü disiplin hücrelerinin
işlev itibariyle ayr ı oldukları; birincileri kurum için devamli
problem olan mahpuslara özgü iken, ikincileri acil/ k ısa süreli

kontrol sorunları için varlığı göz önünde bulundurulmalidir.

• Mahpusun iste ğine dayak olarak katılabileceği yapıcı faa-

liyetleri içeren çeşitli progranılara (çalişma, eğitim, jimnastik ve

spor örneğin masa tenisi) yer verilmeli; katılmak istemeyenler

ise hücre/odalarında bırakılmalıdır.

• Personelin rol ve etkinli ği oldukça önemli görüldü ğün-
den, personelin mahpuslarla ilgilenmesinin en yüksek derecede

olmas ı üzerinde önemle durulmal ıdır. Bu doğrultuda ilgi ve

sorumluğunun sonuca yönelik olmas ım sağlamak üzere her

personelle mahpuslar eşlendirilmelidir. Bu suretle mahpuslar
sorumlu görevliler rasmda payla şurıimalıd ır.

207 Personelin hükümlülerden kaynaklanan dü şmanca tav ır ve sözleri göz

ard ı etmesi, bu yönde koşulland ırılmasi; disiplin cezas ın ın en son çare

olarak değerlendirilmesi; personelin içinden ç ıkılmas ı zor durumlar ın
oluşnıasmı önleyici şekilde beceri ve yeteneklerini kullanmas ı siyaseti
benimsenmelidir. Bu siyaset için hükümlülerin izlenmesi kadar hüküm-
lülerle "sorumlu personel" arasındaki ilişkinin niteliği önemlidir. Işte

hükümlüyle karşı karşıya gelimnekten kaç ınılmas ı, özel güvenlik bölü-

mündeki y ı kıc ı eylemleri büyük ölçüde azaltabilecektir.
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CEZA	 • Mahpusun bu özel güvenlik bölümünde ne kadar kala-
BILIM İ bileceğirıi belirlemek imkans ızd ır. Bazı hükümlüler için birkaç

aylık süre normal cezaevi ko şullarına dönmesinde yeterli olur-
ken, diğerleri için birkaç y ıll ık süre gerekebilir.

Cezaevleri idaresi bu özel bölümlerin amaç-i şlevleri
hakkında açık olmalı; ilgi duyanlara ve özellikle hükümlülere
bu bölümler hakkında bilgi verilmelidir.

Özetle, genelde tehlikeli suçlulara, özelde "terör suç/ulan

grubuna" sınıflandırılmış mahpuslara kar şı toplumun korun-
ması gereği gittikç önem kazanmaktad ır. Bu tür suçlular için
kapalı ortam (cezaevleri) en gerekli tedbir olarak görülmekte-
dir. Tehlikeli suçlularm tretman açıs ından bunlar ı cezaevlerine
serpiştirmenin daha yaygın bir uygulama oldu ğu; (cezaevi
içinde cezaevi kavramı bağlam.ında) uygulanacak infaz rejimi
açısından diğerlerine uygulanamn ayn ısı olmakla beraber,
gözetim ve kontrolün yo ğunluk kazandığı, hükümlülerin tec-
rit edilmesinin giderilerek personelle ili şkilerinin artırılmas ı,
tecrit edilme halinde de aileleri ile ili şkilerinin kesilmemesi;
bu suçluların er geç topuma dönecekleri göz önünde bulun-
durularak topluma dönü$lerinde uyumlarm ı kolaylaştıracak
nitelikte haz ırlıkların yapılması; kurumdan saliverilme sonras ı
da yoğunlaştırılmış nitelikte (gerektiğinde elektronik) gözetim
ve rehberliğin (yasal olarak organize edinilmesi) sa ğlanmas ı
gerektiği belirmektedir. Bu konuda verilen u ğraşın "ııın ı t"
niteliğini vurgulamak üzere a şağıdaki şiirsel anlatıma yer
verilmiştir.

"Hayat bugün ve yann

bizler için bir bilmece
olsa da,

Ben doğru harfleri
teker teker yerleş tirmek,

Sabn kadel ı in ıe
damla damla boşaltırken,
-	 Yannlar için

beklentiye girmek isterim."208

Ankara Barosu avukatlar ından Yonca F. Yücel.
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Hiç kuşkusuz, kurumsal rejim aç ısmdan, cezaevi içinde CEZA -

cezaevi kuramına yer veren tehlikeli suçlular ın tretmam uzun Bi ilMi

süre güncelliğirıi koruyacalctır. Bu konuda referans kayna ğı
olabilecek nitelikte eser Avrupa Konseyi Suç Sorunlar ı çerçe-

vesinde kurulan ve üyesi olduğum Uzmanlar Komitesi'nce
hazırlanmış Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin (82) 17
saydı Tavsiye Kararı 'na vücut veren ilkeler, olmu5tur. 209 Bu

Council of Europe, Custody and Treat ınent of Dangerous Prisoners, Stras-
bourg 1983; R. Walmsley, Special Security LInits, (Honw Ofııce Research
Study No. 109), London 1989; R. Walmsley (Ed). Managing Di$cıdt Pri-
soners: The Parkhurst Special [mit, (Home Office Research Study No. 122)
London 1991; Z. Sevimli. Cezaevi Firarlan ve Önlemler, (Adalet Bakanlığı)
Ankara 1995.
Tehlikeli suçtulara özgü kurum personelin e ğitimi ile kurumsal tedbir-
lere aşağıda yer verilmiş tir:

Eğitim
• Yönetim uygulamaları : Maksimum güvenlik sisteminin yönetimi
oldukça önemli oldu ğundan, bu tür kurumlardaki personele, zorla
hücre/odalara girme, bu mekanlar ın aranmas ı ve kontrolü konula-
nnda eğitim verilmesi; bu sistemin personelden kaynaklanacak hiçbir
hatay ı kald ıramayacak nitelikte oldu ğu; personelin en ufak bir hatas ı
sonuçlan itibariyle ciddi maddi zarar ötesinde can kayb ına sebebiyet
verebildiği;
• Korunma: Personele, Aids, Hepatit B gibi bula şıc ı hastal ıklardan
korunma kadar kriz yönetimi, rehinelerin kurtarılmas ı ile stresle ba ş
edebilme ve bo şalma konularında eğitim verilmesi; bu eğitimle per-
sonel kadar mahpuslar ın da korunabileceği;
• Tehlikeli Suçluları tanımak: Personelin, anti-sosyal ki şilik ve suçlu-
lann.düşünce biçimlerini anlamak yan ında hükümlüleri dinleme, on-
larla iletişim kurabilme gibi sorun çözme yeteneklerini geli şhrnıe ve
sonuçta ne türden insanlarla uğraşmak zorunda kald ıklarını anlamak
üzere eğitilmeleri.
Kurumsal tedbirler
• Ayaklanma/isyan girişimi gibi kriz yaratan olaylarda b ırlikte çalişa-
cakları acil güvenlik ekipleri ile acil yönetim ekipleri olu şturulması;
• Her personelin istihbarat toplay ıc ısı olarak alg ı lanmas ı ve toplanan
bilgilerin veri bankas ında ili şkilendirilmesi/haftal ık istihbarat top-
lantılarında değerlendirilerek gereğinin yap ılmas ı;
• Hükümlülerin s ın ıfland ırılarak can güvenlıkleri ve diğer hususlar
bakımından mağdur edilmelerinin önlenmesi;
• Hizmete giren özel tip kurumlarda görev alacak personelin fiziki
kondisyonlar ının çok iyi olmas ı ötesinde mesleğe "yeni girenler"den
olmas ına özen gösterilmesi;
• Bu kurumlar arasında da özel bir güvenlik derecelendirilmesi ön gö-
rülerek; en tehlikeli suçlular ın en çok güvenli olana s ınıflandırılmas ı;
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CEZA ilkelerin haşlıcalar ı ise şunlard ır:
BILIMI	

• İnsan onuru ve insan hakları ile bağdaştığı ölçüde gerekli
görülen ek güvenlik tedbirlerine ba şvurulması;

• Geneldeki cezaevi kurallarımn olanaklar elverdiği ölçüde
tehlikeli suçlulara da uygulanması;

• Maksimum derecedeki güvenlik ko şullarmın olumsuz
etkilerinin mümkün olduğunca giderilmesi;

• Kurumdaki güvenlik tedbirlerinin tehlikelilik kategorisi
gereklerine uygun olmas ı ;

• Tehlikelihik statüsünün periyodik olarak gözden geçi-
rilmesi;

• Yüksek parasal tutarma kar şm hükümlüler için gerekli
mekan, personel ve olanaklar ın sağlanmas ı;

• HükümiüJerin rehabilitasyonu bağlamında, olanaklar
elverdiğince, eğitim, mesleki eğitim, çalışma ve boş zamanları
değerlendirme programlar ının uygulamaya konulmas ı;

• Personelin tehlikeli suçlular ın muhafaza ve tretmanı
konusunda yeterli bilgi ile donahimasıdır.

Özetle, ceza yaptırımları, toplumsal bir amaçla verilmeli;
suç olan bir filin cezaland ınldığmı göstererek aynı suça eğilim
azaltılmali; suçlu kişiyi cezanın öğreticiliğinden geçirip, top-
luma yeniden kazand ırarak, toplumu suçlardan sak ındırmak
işlevi görmelidir.

Suçlu kişiye uygulanan cezanın da, suç ile ceza arasındaki
dengeyi korumas ı, mümkün olduğu kadar insani, zaruri ve seri
olmas ı sağlannialıdır. Hiç kuşkusuz, toplumsal düzeni tesis
ve korumada ceza hukukunun zorlay ıcı gücüne belirli ölçüde
ihtiyaç duyulmakta ise de, bu güce ancak di ğer tedbir ve ku-
rumlarm etkili olmad ığı hallerde başvurulmas ı ve bu hukuk
dal ının yard ımcı niteliğinin gözden kaç ırılmamas ı gereklidir.

• Bu kurumlara özgü olmak üzere (1978 y ı l ında Afyon merkezli ol-
mak üzere tarafımdan kurulan ve profesyonelle şen) arama ekibinin
yeniden olu ş turulmas ı ön görülmelidir.
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12. 6. 3 Cezaevinde Gözlem ve S ın ıflandırma	 CEZA

Suç saiklerinin farklılığı karşısında; suçlularm ıslahı için BILIMI
kullanılan teknik ve hizmetlerde (n ıulti model) çe şitlenmeye
başlamıştır. Bu durumda, islah uğraşlar ına eldeki olanaklarla
rasyonel bir görünüm kazandırmak üzere "gözlem ve s ımfian-

dı nna" süreci önem kazanmıştır (CGTLK m. 23, İnfaz Tüzüğü
m. 74). Bu süreç, suçluların ıslahı için takip edilen organize bir
usul olup; yeter uzunlukta ceza gören hükümlüler hakkında
psiko.-sosyo-biyolojik anket ç ıkarılmas ı, gereksinme kategorile-
rinin belirlenmesi, cezaevinde hükümlünün tretmanina yönelik
işbirliğinin sağlanması ile cezaevi ve sonrasında gerçekle ş tiri-
lecek bir fsln/t plan ı hazırlanmasını kapsamaktadır. Kuşkusuz,
bu fsln/t plan ı periyodik gözlemlerle güncelle ştirilmeli; gözlem
sonucu s ınıflandırılan hükünılüler, kendilerine uygun tretman
ve eğitimin sağlanabileceği ayrı kurum veya kesimlere yerleş ti-

rilınelidlir. Bu do ğrultuda her hükümlü için belirlenecek maksi/
mini gereksinmelere Tablo 67'de yer verilmiş tir:

Tablo 79.

Sorsen

MevsiıaJik	 ytlrnihli	 yıllıkzamın	 erdiş eE	 ıyı turrı 	 sıs
Umudu çok	 çi	 ntsisk	 Fsta	 ve/vuyu	 kullanır	 .ğtı1uk1u

oku]tı, lise	 brbÖgedr

kul-
	

sı lıı 	 1 uyııştunırıs
İ kuıarımaz

Bu süreçte Hükümlü Tercih Endeksi (HA geliş tirilmesi ve
ona uyarlı kurumsal rejim tasar ımı ve uyarlamas ı rasyonel bir
yaklaşım olacaktır. Bu doğrultuda, cezaevi ya şamında hüküm-
lü için önem kazanan şu boyutlar referans almabillr: (Davran ışa
ilişkin kay ıt ve smırlama!ardan) hürriyet, (fiziki şiddetten)
güvenlik, (sosyal ve fiziki açıdan fazlaca tahrikten) n ınl ı reiniyet,

(çevresel denge ve tahmin edilebilirlilc) yap ı, (kişisel gelişmeye
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CEZA imkan haz ırlayan program ve hizmetler) destek, (sevgi, takdir
B İ t İ M İ ve yakınlarıyla temas) duygusal geri besi ve (zaman doldurucu)

faaliyet. Bu boyutlarm a ğırlık puanı hükümlüden hükümlüye
değişiklik göstermekte; bir kurumdaki hükümlüler "güvenliğe"

diğer kurumdakine göre az, "hürriyet"e fazlaca ilgi gösterirken;
bir diğer kurumda "faaliyet" ağırlığı düşük puan almaktad ır.
Ku şkusuz, hükümlü tercihindeki farklılıklarda ya ş faktörü
önemli rol oynayabilmekte; ya şli hükümlüler "hürriyet" alanına
gençlerden daha az ilgi duyarken, "yapı", oturmuş huzurlu bir
ortam yaşlilar için önemli olmaktad ır. Bu unsurun gençler için
ağırlığı ise oldukça dü şük bulunmaktad ır.

Bu bulgular, hükümlülerin müşahede ve s ımflanchrma
sürecinde, olabildiğince, kendilerine uygun bir infaz rejimine
ayrılmaları gereğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda şu iki
ilke göz önünde bulundurulmal ıdır:

• Risk s ınıflandırılınası- Fazlaca yoğunlaştırılmış prog-
ramlar yüksek risk grubunda yer alan suçlulara odakla ıımali;
risk derecesi düşük olanlara yap ılacak müdahale minimal
ölçüde tutulmand ır.

• Programların kriminolojik ihtiyaçlara odaklanmas ı-
Suçlu davranışa doğrudan katk ısı olan (anti-sosyal düşünceler,
uyuşturucu bağınılılığı, eğitim seviyesi/mesleki yeteneklerinin
düşük olmas ı, algılama ve kişilerle ilişki kurabilme yetenek-
lerinin zayıf bulunması gibi) kriminojenik faktörlerle yeniden
suç işlemeye etkisi az olan faktörler ayırt edilerek; krimirojen
faktörler üzerine eğinilmelidir.

Hükümlülerin tretmanı bağlamında mükerrirliğin azaltıl-
mas ını sağlayıc ı nitelikle iyileş tirme programlar ı repertuarmı
zenginleş tirmek; ve repertuara alınacak her programın İngiltere
örneği CSAP21° ta olduğu gibi bağımsız bir panel tarafından
onaylanmas ı yöntemi seçilnıelidir.

Özetle, müşahede ve s ınıfland ırma kararı, nn.ilti-disipliner
nitelikli uzmanlar kurulu karar ı olarak, bilinçli ve zamana
yayılmış, standartlar ı kapsayan bir çalışma sonucu verilmeli;

270 Correctional Services Accreditation Panel.
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"iyi izni" karan kazarıılnıış bir hak olmaktan çıkarılip, kazam- CEZA

labilecek bir hak olmas ı gerektiği anlayışı yerleştirilmelidir.	 BILIMI

12.6.4. Cezaevinde Hükümlülerin E ğitimi

Kriminolojik ihtiyaçlan kar şılayacak nitelikte eğitsel prog-

ranılar, cezaevlerinde girişilecek çalışma ve diğer programlar

için bir ön ko şul olup; suçluluğun temel nedenlerine nüfuz

etme vasıtası olarak algilanmalıdır. Bu türde eğitsel program-

lar olmaks ızın yetişkin hükümlünün cezaevi kurumundaki

diğer programların kapsanıını ve sonuçta yaşadığı dünyay ı
kavramas ı zor olacaktır.

Cezaevinde yetişkin eğitimi, hükümlülerin yasalara saygılı
ve kendi işlerini görebilmesi için gerekli olan okuma yazma,

dört işlem ile kişisel ve çalışabilme yeteneklerini geliştirmeye

yönelik programları sağlayarak; onlar ın topluma yeniden

entegre olmasına katkıda bulunmalıdır. Araştırmalann sap-

tadığı üzere, eğitsel programlar hükümlülerin topluma yeni-

den katılımlarında en etkili olabilecek yöntemler aras ındadır.
Nitekim, Avrupa Cezaevi Kurallar ı, her cezaevi kurumunda

etraflı eğitim programı düzenlenmesini; ve bu programların
hükümlülerin başarılı bir biçimde toplumda yer alma beklen-
tileri ile kendilerine saygınhldarını geliştirmeyi, hedef olarak

benimsenmesiniön görmektedir (77. KUTaV.

Gerçekte, ekseri yeti şkin hükümlülerin eğitim düzeyi dı-
şarıdakilere göre dü şük bulunmakla kalmay ıp, çoğu işlevsel

cehalet kurbanı olarak gözükmektedir.

Hiç kuşkusuzdur ki, kurumlardaki yetişkin temel eğitimin

etkinliği, suçlunun onuru, sosyal yeteneği ve kendisine güven
duygusu üzerinde çok olumlu etki yapmaktad ır.nı Bu doğ-

211 Suçlulann tretmanmdaki ba şan için kritik faktörleri şunlard ır:
Risk sımfıandırması-Fazlaca yoğunlaştırılmış programlar yüksek risk

grubundaki suçlulara yöneltilirken, risk derecesi dü şük olanlara daha az
veya nıinimal ölçüde değinilmelidir.
Kriminolojik ihtiyaçlar ın hedeflenmesi- Bu doğrultuda suçlu davra-

nışa doğrudan katkıs ı olan anti-sosyal dü şünceler, uyuşturucu madde
bağımlılığı ve s ınırlı ölçüdeki algılama yeteneği gibi kriminokıjik ihti-

287



Mustafa Tören Yücel

CEZA rultuda göz önünde bulundurulmas ı gereken başlıca ilkeler
Bitimi	 şunlard ır:

• Yoğunlaştırılmış hizmetler tutum ve davranış değişimine
yönelik olmalı;

• Davranışsal programlar yüksek risk grubundaki suçlu-
ların kriminojenilc ihhyaçlarma odaklanmal ı;

• Öğ-retmenlerce hem program ve hem de programdaki
hükümlülerin niteliklerine uyarl ı hizmet verilmeli;

• Öğretmenler suçlulara kar şı duyarl ı olmah ve onlara
karşı yap ıcı bir tutum takınn-ıalı;

• Suçlular, sosyalleşmeye yönelik faaliyetlerin egemen
olduğu konumlarda bulundurulmalıd ır.

Kurumdaki öğretmenler "benim göreyim yetişkinlere eğitin ı
vermek; onları n suçlu olmas ı beni ilgilendirmez" anlay ışını terk
etmeli, kendilerini mesleki olarak suçlularm duygu, dü şünce
ve değerlerine odaklamandır. Diğer bir anlatmila amaç, kurum-

yaçlar ile yeniden suç işleme eğilimine doğrudan ilişkisi olmayan ihti-
yaçlar birbirinden ayftt edilmeli; islah programlar ı kriminolojik ihtiyaç-
lara odaklanmal ıd ı r.
- Duyarl ı l ık- Suçlular ın öğrenim stilleri, islah programlar ı n ı üstlenen
kişilerin öğretme stilleriyle eşlendirilmelidir. Ekser suçlularü öğreninı i
için geleneksel öğrenci merkezli danış manl ı k yerine aktif ve kat ı l ı nı c ı
yöntemler öngörülmelidir.
Tretman çe şitlemesi- Duyarl ı l ıkla ilişkilendirilen bu yakla şı mda temel

ilke, suçlular ın ıyileş tırilmesine yönelik uygun programlara, özellikle
problem çözeb ılme, sosyal ilişki kurabilme ve di ğer 'üstesinden gele-
bilme" yeteneklerini geli ştirmeye yönelik sosyal ö ğrenim yöntemlerine
başvurulmand ı r.
- Toplumsallık- Topluma dayal ı programlar genellikle daha olumlu
sonuçlar vermektedir. Kuşkusuz, suçlunun arz etti ği risk, kriminolojik
ihtiyaç ve duyarlılığı göz önüne alan programlar her tretman ortam ı için
geçerlidir.
" Program bütünlüğü- Programlar eğitilmiş personelce belirlenmi ş anı aç
ve hedeflere uygunluk içerisinde yürütülmelidir. Changing Offenders
Attitudes and Behaviour: What Works? (Home Office Research Study
No. 171) London, 1997, p. 3; Reducing offending: an assessment of rese-
arch evidence on ways of dealing with offending behavior (Home Office
Research Study Na 187) London, 1998, P. 109; M. Güven, "Nas ıl Bir In-
faz Sistemi" Yarg ıtay Dergisi 19/1-2 (Ocak-Nisan 1993) ss. 59-68.
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lardan, eğitilırıiş profesyonel suçlu mezun etmek de ğildir. Öte [[74

yandan cezaevlerir ıde, yetişkin temel eğiliminde etkisi kesin BILIMI

olarak saptanmamış girişimlerden de kaçınılmalıdır. Bu türden

olanlar arasmda Freud'cu psiko dinamik ve Roger'c ı müvek-

kil-merkezli terapiler, tıbbi model yakla şımlar ı, alt-kültür ve

etiketleme yaklaşımlar ı, düşük-risk grubundaki suçlular ı he-

defleyen programlar ve suçlu davranış tahmini açısmdan zayıf
nitelikteki faktörleri hedefleyen programlar yer almaktad ır.

Hiç kuşkusuz, personel eğitimi, cezaevindeki yeti şkinlerin

başarılı eğitimi için anahtar niteliğinde olduğundan; öğretmen-

ler bu anlayış doğrultusunda oryante edilmelidir. Kurumdaki

eğitsel uğraşlar, öğretmenlerle sinirli kalmamalı; kurumdaki

diğer personelin bu do ğrultuda bilinçli katk ısı sağlanarak tüm

kurumun bir islah toplumuna dönüşmesi hedeflenmelidir. Aksi

takdirde dershanelef cli şında kişiliği yıpratıcı etkiler kaçınılmaz

olacak ve eğitimden istenilen verim sa ğlanamayacaktıt.

Özetle, bir cezaevi eğitiminin ne verebileceği bir lokanta

örneğindeki menünün s ınırli olmas ı haliyle örtüşmektedir:

Farkl ı türden programlarla genişçe bir ihtiyaçlar yelpazesine

yanıt veremeyen eğitime gelen ö ğrenci say ısı çok az olacaktır.
Bu bağlamda, cezaevindeki hükümlülerin ihtiyaçlar ı aşağıdaki

şekilde kategorize edilebilir:

Okur yazarl ık
1. Niteliksel	 : Sanat,

Sekiz yillik,
Diğer sertifikalar.

2. Yaşamsal	 : Sağlik eğitimi (örneğin
hepatit, aids)
İlişkiler,
Kendini ifade edebilmek (örne ğin
sanat yoluyla),
Boş zamanları değerlendirme (örne ğin

spor).
3. Konumsal	 : Gerilimin giderilmesi,

Beynin aktif kalması,
Aile ilişkilerinin korunmas ı,
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CEZA	 : Toplumsal temas ın korunması (örneğin
BIIiMI	 dışardan gelen konu şmacılar,

sanatkarlar).
İnsanın kendisine sayg ısım
kazanmas ı .

İşte, bu kategoriler, cezaevi kurun ılarmca sunulan e ğitim
mönüsünün ne derece geniş tutulduğunu teste elverici nitelik-
tedir. Öte yandan, hükümlülerin motivasyonu da ayn ı derece
de önem kazarunaktadır. Motivasyon konusunda, 'hükü in/ün ün
eğitime neden kabI niadığı n ı ?' sormak yerine şu soruları eğitim-
cilerin kendilerine sormas ı gerekmektedir:

• Onların ihtiyaçlar ını daha fazla karşılamak üzere ne
yapabiliriz?

• Müfredat prograntnı nasıl genişletebiliriz?
• Müfredatm özel bölümlerini nas ıl genişletip derinleşti-

rebiliriz?
Kaliteyi nasıl geliştirebiliriz?

Ne var ki, ekseri cezaevleri srn ırlı bir eğitim mönüsü su-
nabilmektedir. Bunda en etkili faktör cezaevinde kapasite üstü
hükümlü/tutuklu bulunmas ı ve güvenlik öğesinin kurum
yönetimine egemen olmas ıdır.

Sonuç olarak, cezaevinin bizatihi kendisi konuklarma
zarar verici nitelikte olup; e ğitimle giderilmesi imkans ız gibi
gözüken bu zararın sıııırlandır ılması ve minimuma çekilmesi
hedeflenmelidir.

12. 6. 5. Yetişkin Hükümlülerin Çal ış t ınlması
Toplumda kişinin işini kaybetmesi veya bir süre işsiz kal-

ması ve yarattığı stresin insan yaşanu için ne derece y ıpratıcı ol-
duğu bilinmektedir. Çoğu kişi için bu olgu kişinin kendine olan
saygısıni yitirmesine, depresyona girmesine neden olmaktad ır.
Kuşkusuz, gelirsiz veya statüsüz ki şiler güçsüz olabilmektedir-
ler. Görünüşte, ilk defa suç işleyenler ile mükerrer suçlularm
çoğunun ya işsiz, ya da devamlı bir çalışma yaşamı olmayan
veya hiç işi olmanıış kişilerden oluş tuğu görülmektedir. İş te,
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cezaevine giren hükümlüler için genelde çalışmak, özelde bir CEZA
meslek ve sanat edinmek saliverilme sonras ı toplumla yeniden BitiMi
bütünleşmenin öncülüdür.

Ceza infaz kurumlar ında "çah şn ıa" başlangıçta ceza nite-
liğinde bir uygulama olarak alg ılanmış; sonraları eğilim gibi

kurumsal yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olmuş ve hükümlüler

için çalışma mecburiyeti yasallaştırılmıştır. Çağdaş yaklaşımda

çalişma, suçluların iyileştirilmesine katkısı olan aktif ve eko-

nomik bir uğra ş haline dönü şmüştür. Kuşkusuz, kurumların
toplumun mikro bir kopyas ı olması gereği çalışma, vazgeçilmez

bir öğe konumuna gelmiştir. Çalişma hükümlü/tutuklunun

zamanının (gün veya belli bir kesitinin) olduğunca yararl ı ge-
çirmesini sağlar; en önemlisi de alınan ücret ötesinde insarun
kendi öz saygıs ını yeniden kazanmas ına katkıda bulunarak,
oldukça önemli psikolojik bir işleve hizmet eder: Nitekim, İnfaz

Tüzüğü'nün 197. maddesinde çalışma amac ı "... hükümlü ve

tutukütlara talıliyelerinden sonra liayatlatm ı kazanabilecek derecede

bir iş ve sanat öğretmek ve serbest hayatta başarı gösterebilmeleri

için gerekli bilgilere sahip oln ıalann ı sağla makt ı{ şeklinde tanım-
lanmış tır.

Anılan doğrultuda ise, çalışma, bir sanat eğitimi sağlamak

amacıyla sağlıklı ve dinamik yap ıda bir ekonomik temele dayalı
olarak organize edilmelidir. Bu ba ğlamda, çalişma elverdiğin-
ce modern yönetim teknikleri ile iş pazarındaki arz-talep göz

önüne alınarak organize edilmeli ve zamana uyma gere ğinin

devamlı bir süreç olacağı göz ard ı edilmemelidir.

Kurumlarda "çalışma" ya çağdaş bir perspektif ten eğilerek;

çalışma temposu, süresi, üretim ve organizasyon açısından
gerçekleştirilecek tablonun d ışarıdakilerle kıyaslanır düzeyde
olmasma dikkat edilmelidir.

Kurumlarda süregelen "çal ışma" da başvurulan başlıca

alanlar şunlard ır:
• Kurum iç hizmetleri;
• Kurum iş yurtları;
• Kurum dışı kamu sektörü;
• Kurum dışı özel sektördür.
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CEZA	 Bu alanlarda gerçekleştirilen çalışma olanağını karşılaştır-
BILIM İ dığınuzda; yıllar itibar ıyla çahşan hükümlü/tutuklu say ıs ında

beklenen çizgiyi tutturamadığı görülmüştür. Anılan konuda
etkili olabilecek en rasyonel girişim ise, özel sektör firmalar ı
ile yapılacak sözleşmelerle kurumlardaki endüstriyel süreçlere
çağdaş işletmeciiğin sokulmas ıd ır. Bu yönteme başlangıçta
açık ve yarı açık kurun-ılarda başvurulmali; kapal ı cezaevi
kurumlarmdan E tipi olarilarmda, çevre duvar ı boyunca inşa
edilecek atölye gruplar ı, özel sektör girişimdileri için planlan-
mandır. Bahsi geçen düzenleme Avrupa Cezaevi Kurallan'nca
da (73. Kural) ber ıimsenmiştir. Bu norma göre, "Mahpuslara

cezaevi idaresince sağlanacak iş :

a. Ya kuru in alan ı nda, atölyelerde ve çiftliklerde; veya

b. Sözleşme yapan özel n ıüteşebbislerle işbirliği sonucu

Kurum içi veya dışı nda..... olmal ıdır.
Özel sektör tesislerinde hükümlü/ tutuklu çal ıştırilmasında

üzerinde titizlikle durulmas ı gereken ise, emeğin istismar ına
meydan verilmemesidir. Türkiye cezaevleri idaresi bu konu-
da deneyimli olup; kamu, özel sektör veya ki şiler nezdinde
hükümlü çalış tırılmas ı için sözleşmeye esas olacak protokol
geliştirilmiş tir (7. 5. 1982 gün ve 30/80 say ılı Ceza ve Tevki-
fevleri Genelge Eki).

ABD ve İngiltere örneklerinde oldu ğu gibi gittikçe artan
say ıda cezaevi kurumunun özel sektör taraf ından yönetildiği
günümüzde, çal ışma açısmdan özel sektör katk ı ve katılim
derecesinin boyutlar ına da değinmek gereği duyulmuş tur.

12. 6. 5. 1. Cezaevi Endüstrisi

Özel sektör, cezaevi endüstrisinde çe şitli biçimlerde varlık
göstermektedir.. En temel varlık biçimi, kamu işletmelerinin
özel sektör modelini uygulama girişimi ve kamu sektörü dışın-
daki işverenlerden uzman personel transferidir. Bu do ğrultuda,
cezaevi endüstrisine,"ekonon ıik işletn ıeler benzeri" işlemler için
kredi alma yetkisi, satın almada esneklik ile personel al ımı ve
ücret belirlemede gerekli takdir sa ğlanmalıdır.
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Cezaevi endüstrisi, yönetimden üretime dek her alanda CEZA
endüstriyel deneyimi olan kişileri bünyesine almal ı ve dış Bilimi

dünyadaki işletim modeline olduğunca ağırl ık verilmelidir;

Özel sektör şirketlerinin cezaevi endüstrisindeki di ğer bir
varlık biçimi ise, ABD'nin bazı cezaevi kurumlarında görül-
düğü üzere, cezaevlerindeki endüstriyi tümden üstlenmesidir.
Bu türden uygulamaya Avrupa ülkelerinden özellikle Belçika
ve Fransa'da tanık olunmuştur. Ayni doğrultuda değişik bir
görünüm de, cezaevi endüstrisi ile özel firmalar ortaklığını
içermektedir. Bu ortaklık cezaevi endüstrisinin hükümlü iş
gücü sunuşu ve özel sektör firmalar ının teknik uzmanliğı ile
kamu pazarına girmesinin birleşimidir. Bu tür ortaklığın olas ı
yararları riskleri irdelendiğinde ise, aşağıdaki tablo ortaya
çıkmaktadır.

• Cezaevi Endüstrisine Özgü Yararlar ı
- Satış potansiyelinde artış ve bu nedenle fazlaca hüküm-

lüye iş sağlama imkanı bulunması ;
- Hükümlülere gerçek dünyada çal ışma ortamı sağlan-

mas ı;
- Mali riskirı az olması;
- Mühendislik ve pazarlama alanlarında olduğu gibi özel

yeteneklere başvuruda geli şme sağlanmas ı;
- Özel sektörle birlikte çal ışmanın halkla ilişkiler alanında

yarar sağlaması;
- Yeni üretim teknikleri geliş tirilebilmesi;
- Ürün isminin tanmmas ıdır.

• Özel Sektöre Özgü Yararları
- İşçi maliyetinin düşük olmas ı;
- Kamu pazarına girilmesi;
- Gece vardiyas ı için iş gücü sağlanması;
- Kullanıma hazır fabrika sahasının varlığıdır.

• Riskleri
- Planlama sürecinde fazlaca zaman, enerji ve kaynak ya-

tırımına ihtiyaç duyulması ;
- Cezaevi endüstrisi üzerindeki kontrolün nispeten kay-

bedilmesi;
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CEZA	 - Başarısızlilc potansiyeli;
B İ LIM İ 	 - Kalitesiz bir ortakla çalışma;

- Ortaklık için seçilmeyen firmalardan gelen itirazlard ır.
Özetle, cezaevi endüstrisi, çal ışan hükünılülerin ve özel-

likle yüksek oranda disiplin suçu i şleyenlerin davranışı üze-
rinde olumlu etkiler yapmakta4ır. Endüstriyel atölyeler baz ı
hükümlülerdeki can sıkıntısmı giderirken, diğerlerindeki stresi
hafifletmekte; hükümlü zaman ının yap ıcı şekilde geçirilmesini
sağlamakla kalmay ıp; oldukça durağan ve monoton ortamda
anlamlı aktiviteler de sağlamaktad ır. Bu konumu ile cezaevi
endüstrisi, kalabalık cezaevlerinin güvenli ve etkili bir biçimde
yönetimi için vazgeçilmez bir ö ğedir. Aynı ölçüde vazgeçil-
meyecek diğer bir öğe de,, cezaevleri endüstrisinin geni şleme
ihtiyacını karşılamak üzere özel sektöre giderek artacak ölçü-
de eğilme gereğidir.212 Diğer bir anlatunla, cezaevi endüstrisi
dışarıdaki işverenlerle yakın bir çal ışma ortamı içinde olmal ı
ve dış pazar ihtiyaçlar ına uyumlu iş kollan oluşturulmandır.
Yalnız, cezaevi endüstrisinin bir gelir sa ğlama vasıtası olarak
kullanılması ile hükümlülerin di ğer eğitsel faaliyetlere ka-
tılması ihtiyacı arasmda duyarlı bir dengenin kurulmas ı da
sağlanmalıdır.

12. 6. 5. 2. Çalışmanın Toplumsal Önemi

Cezaevine girmekle i şlerini veya durumlarını yitiren'hü-
kümlüleri d ışarıda daha büyük bir mücadele beklemekte ve
bu mücadelenin kat sayısı diğer kişilere oranla iki olmakta-
dır. Hükümlü kişi, cezaevine girme öncesi var olan olumsuz
etmenlerin sal ıverilme sonrası da var olduğunu görebilir.
Kuşkusuz, geçmişin üstesinden gelebilmenin bir yolu yeni-
den eğitim olduğundan, iş pazar ı için geçerli bir yetenekten
yoksun hükümlünün toplumla etkin bir şekilde bütünleşme
fırsatı azalmış olacaktır.

Genelde, geçerli bir yetene ği, geçmişte düzenli bir çaliş-
ma yaşamı olan ve değişime güdülennıiş (motivation) bir eski

212 Cezaevi hizmetlerinin özelleştirilmesi için bkz., Council of Europe, Pri-
vatisation oJCrime Can (rol, Strasbourg 1990pp. 79-106.
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hükümlünün başarı şansmm yüksek oldu ğunu görmekteyiz. a ıA

Salıverilme sonras ı bazı hükümlülerde tanık olduğumuz başarı B İ [1W

görüntüsü alkol/uyuş turucu ile sabote edildiğinden güdülen-

me mutlak olmalıdır. Güdülenme, öğretilmesi en zor olan bir

niteliklir; insanın içinden gelmelidir.

Kriz dönemlerinde zor olan iş bulma (zorunlu çaliştırmadan
yararlanamayan) eski hükümlü için daha da zorla şmaktadır.
Eski hükünılülere kar şı toplumsal tolerans dü şük olduğundan

iş bulabilenler de endişe içindedirler. Bu nedenle, toplumda

bilinç yaratmak üzere medyada işlenen sabıkalı kişilere özgü

başar ıs ız ömeklere karşılık toplumla bütünle şmeyi sergileyen

başarı örneklerinin de dile getirilmesine gereksinme vard ır. Bu
olumlu örnekler ise, etiketlenme korkusuyla ortaya ç ıkmak

yerine anonim kalmayı yeğlemektedirler. İşte kemikleşmiş bu

ön yargı ve tolerans düşüldüğü nedeniyle toplumla bütünle şme

smav ında başarı şans ı az olan eski hükünılüler için infaz sonras ı
koruma bağlammda iyi iş yeteneği geliştirmek amaçl ı eğilim

desteği orgaı ize edilmelidir. Ki şinin, ancak varlığın esasmı
oluşturan çalışma ile öz saygısmı kazanabileceği, beyninde

çaba ile başarı, başarı ile ödül ve ödül ile ya şamın diğer anıaçlan

arasındaki bağı kurabilecekleri unutulmamalıdır. -

12.7. Tutukluluk

Tütuklama, yargılama hukuku açısından zorunlu durum-

larda, hakimin verdiği kararla hürriyeti bağlay ıcı bir cezaya

hükümlü olmayan bir sanığın kişi hürriyetinden yoksun b ı-
rakılmasıdır. Tutukluluk siyasetine egemen olmas ı gereken

norm-ilkeler ise şunlardır: Kişi suçluluğu kanıtlanıncaya dek

masum olduğundan,.bir suçla itham edilen hakkında durumlar

kesinlikle gerektirmedikçe tutuklama karar ı verilmemesi; bu

nedenle, tutuklamanın "zorunlu bir kötülük" olarak istisnai bir
tedbir olarak kabul edilmesi; hiçbir zaman mecburi olmamas ı
ve ceza amacı ile kullanılnıaması; tutuklama sorusu söz konusu

olduğu veya olabileceği her durumda ilgili kişinin avukatıyla

(kendi seçinıi/resen) temsil edilmesi; haks ız tutuklananlara

tazminat verilmesi; tutuklulu ğun yasa! adli makamca belirle-
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(£74 necek makul ölçüdeki kısa arahldarla gözden geçirilmesi (CMJC
BitiMi 102, 208 m.); tutukluluk süresinin minimuma indirilmesi için

hazırlık/ yargılama sürecinin mümkün olduğunca hızlan-
dirılmas ı; ve haz ırlık soruş turmas ında tutuklu işlere öncelik
verilmesi gereklidir. Ku şkusuz, tutuklu olanlar ın öncelikle
yargılanmak hakkı vardır.213

Ülkemizdeki tutukluluk harekat ına bak ıldığında yıllar
itibariyle 1 Haziran tarihinde cezaevlerindc bulunan tutuklu
sayısı, toplam cezaevi nüfusurıdaki yüzde oran ı ve değişimi
şöyledir:

Tablo 80.

	Yıl	 Tutuklu	 %	 Değişim

	

1986	 18.770	 35.9	 100

	

1987	 18.614	 37.6	 99

	

1988	 18.291	 36.6	 97

	

1989	 18.355	 38.4	 98

	

1990	 15.712	 34.9	 84

	

1991	 14.552	 54.9	 78

	

1992	 16.752	 58.0	 89

	

1993	 16.218	 54.5	 86

	

1994	 22.842	 56.3	 122

	

1995	 23.390	 50.5	 128

	

1996	 24.466	 46.0	 130

	

1997	 25.814	 43.8	 138

	

1998	 24.900	 39.1	 133

	

1999	 26.183	 37.6	 139

	

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

213 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Tutukluluk Hakk ındaki R(80) il
say ıl ı Tavsiye Karar ı . Becceria, Suçlar ve Cezalar, (Çev. M. Göklü) Istanbul
1950, s. 262.
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Bu çerçevede, 1 Ekim1992 tarihi itibariyle seçilmiş Avrupa CEZA

Ülkeleri cezaevleri toplam nüfusundaki tutuklu oran ı, İtalya BftIM İ

dışında (% 57.1), Türkiye'deki oranın altında seyretmektedir.

Şöyle ki, bu oran Fransa'da (% 43.6), Avusturya'da (%40.2),
Portekiz'de (%39.6), Yunanistan'da (%36.5), İsviçre'de (%29.4),
Danimarka'da (%29.0) ve Isveç'te (%20.5)'dir. 1986-1994 y ıl-
larındaki tutukluluk seyri incelendiğinde; 1991 yıl' oranında

%20'lik bir artışa, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda ya-

p ılan değişiklikler (12.04.1991) bağlamında, genişletilmiş şartlı
sahverme (1/5) ve suç olmaktan ç ıkarılan filler sonucu yaklaşık
18.000 hükümlünün salıverilmesi nedeniyle olu ştuğu ve 1995

yılına kadar devam ettiği görülmü ştür. Ancak bu tarihten

sonra tutuklama siyasetindeki değişim etkisini istatistiklerde

göstermeğe başlamıştır.

Cezaevlerindeki tutukluların 1 Mart 1995 tarihi itibariyle

tutuklu kaldıkları süre dağılımı da türünde bir ilk oldu ğu için

aşağıdaki tabloda gösterilmi ştir.

Tablo 81;

İki yıldan fazla tutuklu kalanlara ili şkin olarak yukar ıdaki

tablodan ç ıkarılan % 5.9'luk oran bizce önemli bir geli şmedir.

Bu sonuçta, cezasmın alt s ınırı yedi yıla kadar hürriyeti ba ğ-

layıcı ceza gerektiren suçlarda, tutukluluk süresinin iki yılı

geçemeyeceğini hükme bağlayan CMUK'un 110. (CMK 102)
maddesi etkili olmu ş tur. Nitekim, yıllar itibariyle tutuklu
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CEZA kalınan ortalama tutukluluk süresi dağılinu incelendiğinde,
B İ L İ M İ tutuklama er ıflasyonunda 1993 y ılından itibaren azalma oldu ğu

görülmektedir (Bkz., CMUK md. 104/3/CMK md. 100).

Tablo 82.

Ort. Tutuk.
Yıl Süresi (gün) Değişim

1985	 105	 100
1986	 98	 93
1987	 78	 74
1988	 81	 77
1989	 73	 70
1990	 73	 70
1991	 62	 59
1992	 66	 '63
1993	 86	 82
1994	 95	 90
1995	 105	 100
1996	 109	 103
1997	 116	 110
1998	 96	 91
1999	 93	 93
2000	 96	 96

Tutuklu sanıklarm kefaletle sahverilmesi hususu ise; sa-
nıldarm ekserisinin fakir ve kefalet temin edebilecek kudretten
yoksun olmalar ı sebebiyle kefalet, sosyal sm ıflar arasında
bir ayrıcalık yaratılmas ına neden olaca ğından, bu sonuçları
mümkün olduğunca azaltmak amacıyla islah edilmesi gerek-
mektedir.

Nitekim, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, hAkiniin gere-
ğinden fazla teminat istemesine engel olan bir hüküm mevcut
değilken, 1979 y ılı değişikliği ile kefaletin miktar ve türünün
tespitinde; suçun niteli ği, samğm kişisel durumu ve yargı
organlarınca yap ılacak işlemlere uyup uymayacağının göz
önünde bulundurulmas ı öngörülmüş tür.

İşte tutuklama siyasetindeki önemli geli şmeler ceza usul
kanununu değiştiren 3842 (18.11.1992) yasayla gerçekle ştiril-
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miş; tutuklama kurumuna aç ıklık getirilmiş, geniş yoruma CEZA

elverişli baz ı haller tutuklama nedenleri arasından çıkarılnuş; BIL İ MI

basit (altı aya kadar hürriyeti ba ğlay ıcı cezay ı gerektiren)
suçlarda tutuklamaya engel olacak hükme yer verilmi ş; ve

tutuklamanırı isnat edilen suç ile orantıh olması ilkesi hükme

bağlarımıştır. Kuşkusuz, rasyonel tutuklama siyaseti do ğrul-

tusunda atılan ilk ad ım 1988 y ı lında; üç y ılı aşmayan hürriyeti

bağlay ıcı ceza gerektiren suçlardan dolay ı küçükler hakkmda

tutuklama yasağı getirilmesi ile atilınıştır (Kanun no. 3412, TC

Resmi Gazete, 2.3.1988, Say ı 19742). Bu yeni siyasetin uygula-
madaki etkisini belirlemek üzere 1986-1994 y ılları arasmdaki

tutuklama yüzdesi ile 100.000 risk gıııbundaki tutuklama oram

aşağıda sergilenmiştir:

Tablo 83;

(A)=(F/S)*100
(B)=(r/S)*100. OOO
Ty ıl ı içinde giren tutuklu
S y ılı içinde kamu davas ındaki san ık
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CEZA	 Bu verilerin belgelediği üzere, 1988 y ılından itibaren azal-
BitiMi ma eğilimi gösteren tutuklama oramnda (A) 1993 yılında %

21ilc bir azalma olması ve tutuklama enfiasyonunda gerileme
görülmesi, CMUK bağlammda insan haklar ı açısndan oldukça
önemli bir gelişmedir. 214 Tutuklamarıın bir tür hükümlülük ka-
rinesi gibi algılanmas ı karşısmda bu gelişmenin kristalleşınesi
doğrultusunda CMUK kültürünün yerleşmesine yönelik yoğun
eğilim seferberliğine girişilmesi gerekmektedir. Nitekim, "Hal-
kı n Polis İn ıajı ve Polis Halk Bütünle şmesinin Dinamikleri" konulu
5524 kişiyi kapsayan ankette; "MUK'ta yap ılan son değişiklikler
nelerdir?" sorusuna verilen yanıtlarda, "Bilgim yok (% 68. 0),
Polisin yetkisi arttı (% 9.8), Polisin Yetkisi azald ı (% 22.2)" gibi
verilen yanıtlar, bu gerekliliği aç ıkça vurgulamaktad ır.

Yeni Ceza Muhakeinesi Kanunu ile Çocuk Korunuı Kanunu
hükümleri yukar ıdaki yaklaşımı yenilemektedir: CMK, madde
100'de yalnızca adli para cezas ı gerektiren veya hapis cezas ı
üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama yasa ğı
getirilmiş (Yalnız 5353 saydı değ işiklikle iki yıllık süre bir y ıla
indirilmiş); Çocuk Koruma Kanunu madde 21'de, on be ş yaşm ı
doldurmamış çocuklar için tutuklama yasağındalci üç y ıllık
süre beş yıla çıkar ılmış tır. Yeni CMK ile "adli kontrol" kurumu-
na yer verilmiş, hakimin tutuklama koruma tedbirinden önce
adli kontrole ilişkin koruma tedbirlerini göz önüne almak ve
uygulamak zorundalığı gehrilmiş tir:215

"Madde 109 - (1) 100. ınaddede belirtilen tutuklama sebep-
lerinin varl ığı halinde, üst s ı n ı rı üç yıl veya dalın az hapis cezas ı n ı
gerektiren bir suç sebebiyle yürü tülen soru şturn ıada, şüphıelinin tu-
tuklan ınas ı yerine adlt kontrol alt ına alı nmas ı na karar verilehilir."

Kuşkusuz, tutukluluk bak ımından herhangi bir ülke siste-
mini ideal bir sistem olarak benimseyip, bunun di ğer ülkelerde
uygulann-ıasma girişmek mümkün değildir. Tutukluluk siste-
mi, gerçekten de; geniş kapsamlı sosyal ve ceza siyasetleri ile
hukukun bir öğesidir ve tüm olarak toplumu yans ıtmaktad ır.

Bkz., F. Erem, " İnsan Haklan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu De-
ğ iş ikliği" Yargı tay Dergisi, 19, 1-2, 1993, ss. 35-55.

215 Z. Yılmaz, "Adli Kontrol" Ankara Baro Dergisi, Say ı 2006-1 ss. 33-62.
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Kuşkusuz, bu yaklaşun biçimi, müspet yönler ve girişimlere CEZA

ilişkin olarak yabancı ülkelerdeki örnek ve uygulamalar ın be- B İ t İ M İ

nimsenmeyeceği anlamına da al ınmamandır. Önemli olan, bu
karşilaş tırmalarda, sistemlerin "iyi" veya "kötü" olarak smıflan-

dırılmasına yönelik değerlendirmelere yer verilmemesidirY6

12. S. Ceza Adaletinde Rasyonel1ik2

Ceza adalet sistemi, ancak, etkili, adil ve insani olduğunda
rasyonel bir nitelik kazanmaktadir. Hiç ku şkusuz, ceza adaleti
sistemi (Kolluk, Cumhuriyet Savc ılığı, Ceza Mahkemeleri ve
infaz kurumlar ı ve sonrasmdan oluşan) bir işletmeler bütünü
olarak "yarar" temeli üzerine varlik ve me şruluk kazanmak-

tad ır. Ne var ki, ceza adaleti sistem yapıs ı ve işleyişi yalnızca

"yarar" temeli üzerine inşa edilemeyeceğinden; adalet ve in-
sani ölçütlerde göz önüne almmalid ır. Özetle, ceza sisteminin
yararc ı amac ı, adil ve insani olmak değerleriyle de rasyonel

olmalıd ır.

Bu değerlerin belirgin şekilde ifadesini içeren ilke ve ör-
neklere a şağıda yer verilmiştir:

• Yarar (etkinlik ve yerindelik)

1. Ceza adaleti sistemine, toplumda kabul görmeyen
davranışların önlenmesi; önlenemediğinde faillerinin iyileş-

tirilmesi/nötrle ş tirilmesi için, yalnızca ceza siyaseti tedbirle-
rine ilişkin maliyet-kar analizi sonucu gerekli oldu ğu ölçüde
başvurulmal ıdır.

2.Özelde ceza adaletince yapılan müdahalenin yerindeliğ i

bakımından en temel ölçüt, suçlarm işlenmesini önlemedeki
etkisi, diğer bir anlatunla "genel önleme etkisi"dir.

216 Avusturya hukukunda tutuklanıanın amac ına daha hafif tedbirlerle ula-
şı labilecekse, tutuklama karar ı verilemez veya devam ettirilernez (M.
180/1) bkz., N. Centel, "Kar şı laştı rmal ı Hukukta Tutuklaman ın İşlevini

Gören Di ğer Kurumlar ve Türk Hukuku" Ankara Barosu Hukuk Kurultay ı
2000'e sunulan bildiri (12-16 Ocak 2000) Ankara.

217 Bkz., S Dönmezer ve F. Yenisey, Türk Ceza Adalet Sisteminde Etkinlik

1998, Istanbul 2000 ss. 3-4.
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CEZA	 3. Ceza adaletinin yap ı s ı ve işleyişi için olu şturulacak
BILIMI sistem, genel önleme etkisini önemli derecede azaltmaks ızın,

kişiler için mümkün olduğunca az mahrumiyet ve di ğer sosyal
maliyetlere neden olabilecek nitelikte olmal ıdır.

4.Ceza adaletinin etkinliği temelde "genel önleme" ile de-
ğerlendirilirken hükmedilen bireysel cezalar söz konusu oldu-
ğunda suçluların "niuhafaza"s ı ile "iyüeş tiriln ıesi" gibi yararc ı
unsurlar da önem kazanmaktad ır.

5. Ceza bedelinin potansiyel ve mükerrer suçluların ka-
rarlarmı etkilediği kabul edilmekte ise de, a ğır cezalar ı içeren
ceza siyasetlerinin suçu esasl ı ve devamlı ölçüde azaltabileceği
kuşkuludur. Araştırma bulgularına göre, bern bir asgari seviye-
nin üstündeki ek kolluk gücü veya daha ağı r cezalar potansiyel
suçlular üzerinde sınırl ı ölçüde bir etkiye sahiptir.

• Adalet (e şitlik, hakkaniyet)

1.Ceza sisteminin adilhiği, öncelikle eşitlilç218 hakkaniyet ve
tahmin edilebilirlik ilkelerinin gli şhrilmesine katkısı oranında
değerlendirilmelidir.

2.Suç oluş turan filler ile ceza yaptırımlar ı hukuki temele
(ceza hukuku kanunilik ilkesi uyar ınca kanunsuz suç ve ceza
olmaz kuralına) dayanmandır.

3.Ceza tehditleri ve uygulanan ceza yapt ır ımları, manevi
unsur ile oranhuık ilkelerine göre belirlenmeli; zarar ve suçluluk
derecesine göre n ıakul olmalıdır.

4. Ceza usulü, makul ölçülerde ma ğdurun menfaatleriııi
de dikkate alabilecek şekilde organize edilmelidir.

4 İnsani

1.Ceza adaletiriin yap ıt ve işleyişi; insanlık onuru, kişisel
hürriyet ve diğer insan haklar ını vurgulayan ilkelerle uyum
içerisinde olacak şekilde belirlenmelidir.

2.Cezalarm hükmedilmesi ve infazında eşitlik ve merha-
met ilkeleri göz önüne ahnmand ır.

218 "Eşitlik adaletin anas ıd ır.
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12. 9. Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ele ştirisi	 CEZA

Bu bölümde, 1.06.2005 tarihinde yürürlü ğe giren 5237 sa- BILIMI
yıh yeni Türk Ceza Kanunu mimari yap ısı bakırmndan Birinci
Kitabı'ndaki "Genel Hükün ıler"de yer alan düzenlemelerden
bazıları sorgulanmaktadır.

Kanunun "Temel İlkeler ve Tan ımlar" bölümü 1. maddesinde
ceza kanunu amacma 229 yer verilmiş tir. Şöyle ki,

Madde 1- (1) ceza Kanunun amac ı, kişi hak ve özgürlüklerini,
kan ın düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığı n ı ve
çevreyi, toplum ban şı n ı korumak, suç işlenn ıesini önlemektir.
Kanunda, bu an ıacı n gerçekleştirilmesi için, ceza sorumlulu-
ğunun temel esas/an ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbir/erinin
türleri düzenlenmiş tir.

Metinde birden çok amaç yer almasına karşın tek bir
amaçtan söz edilmesi dil ile uyumsuzlu ğu ötesinde ceza hu-
kuku öğretisinde yer alan kavram paketlerine örneğin "hukuk
devleti"ne yer verilmesine kar şılık gelecek elli y ıla damgas ını
vuracağı belirtilen yeni Kanun'da 221 özgün nitelikte felsefi bir
yaklaşımın yakalanmadığı221 veya 78 y ıllık deneyimin sağla-
dığı sağ duyu reflekslerinin 2 göz ardı edildiği belirtilebiir.
Sosyolojik bağlamda, mevcut ceza hukukunun i şleyişi üzerine
ne türden ampirik-sosyolojik ara ştırmalar yeni bir Türk Ceza

219 Bu maddenin gereksizliği için bkz., M. E. Artuk ve A. R. Çmar, "Yeni
Bir Ceza Kanunu Arayış lan ve Adalet Alt Komisyonu Tasarıs ı Üzerine
Dü şünceler" Türk Ceza Kanunu Refonnu 11, TBB, Ankara 2004, 55. 69-70.

120 Adalet Komisyonu Başkanı Köksal Toptan' ın söylemi-21.5.2004 Gazi
Universitesi Mimar Kemaleddin Salonu-Ankara TUR, Türk Ceza Kanunu
Tasarı s ı -Birinci Kitap, Ankara 2004.

221 Bkz., M. E. Artuk, "Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Temel ilkeleri" Hukuk
ve Adalet (Eleş tirel Hukuk Dergisi), Y ıl 2, Say ı 5 (Nisan2005) ss. 13-17; H-H.
Künhe, "Vatanda ş Ozğürlüğü ve Suçlu Özg ürlüğü-Leviathan ile Bekçi
Aras ında Devlet (Çev. H. Hakeri) Suç Politikas ı, Seçkin, Ankara 2006, ss.
88-%.

222 Suç tipolojisine özgü tutars ızl ık için bkz., Z. Hafızoğullan, "Beşeri Cin-
sellik ve Yeni Türk Ceza Kanunu" Yetmişbirinci Kuruluş Yı lı Armağan ı
(Türk Hukuk Kurumu), Ankara 2005,ss. 357-68; yo ğun kavramsal tutar-
s ızl ıklara tipik bir örnek olarak "mahsup" için TCK 16 ve 63. maddeleri-
ne baknıak yeterli olacaktır.
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CEZA Kanunu'na i şaret etmektedir (?!) Sorun, 4616 say ılı Af kanunu
Bill/M ile 647 sayılı Ceza/ann İnfaz ı Hakkı ndaki Kanun'un gereği gibi

uygulanmamasrndan kaynaklanan ve ceza yaptırımlarının
etkisizliğine/adaletsizlig-ine yönelik kamu oyu tepkisine odak-
lannıış ise de, yeni kanunda yer alan yaptırımlar sistemindeki
hükümlerin, yazarm da katk ıda bulunduğu Cezaların İnfaz ı
Hakkı ndaki Kanun'la getirilen ilkeler doğrultusunda oldu ğu
açıklikla belirtilebilir. Yaln ız, toplumsal düzen sorununa salt
ceza kanunu (suçlar ve ceza yapt ırımları) penceresinden bak-
mak, ceza hukuku ile toplumsal norm.lar aras ındaki ilişkiyi
yads ımak olacaktır. Araş tırmalaı-ca belirlendiği üzere, kişile-
rin hukuka uyarli davranış sergilemelerinde cezai yapt ırım
tehdidinin rolü az; buna kar şm (1) hukuka karşı geldiklerinde
bulunduklar ı sosyal grubun tepkisi ile (2) kişilerin kendilerini
doğru şey yapmak isteyen ahlaki varl ık olarak görmelerinin
etkisi daha fazlad ır. Bu nedenle, soruna kriminolojik oldu ğu
kadar ceza usulü enstrümanlarıyla yaklaşmak yanında ceza
kanununu ultiina-ratlo olarak düşünmek gereği de göz önünde
bulundurulmal ıdır.

Bu könuda temel sorun ceza kanununun a şağıda belirtilen
amaca etkili bir şekilde nasıl hizmet edebileceğidir? Bu etkinliğe
işaret eden güstergelerin neler oldu ğudur? Bu konuda, yukarda
anılan tespit çalışmalar ı yapıld ı mı? Böyle bir tespit yap ılmad ı
ise, yeni bir dogmatik enstrümana gereksinme duyulmas ı nasıl
aç ıldanacaktır? Yoksa yaratilmak istenilen yeni bir illüzyon
mudur? Veya daha kesin çizgilerle ceza adaleh ile şimdiye
kadar yaratılan illüzyon büyüsünü kaybettiği için yeni bir
illüzyonmu yaratılmak istenmi ş tir? Diğer bir anlatımla, yeni
bir sosyal psikoloji oyunu mu sergiler ımek istenmektedir? Yeni
kanunla bu işlev yerine getirilebilecek midir?

Yukarda TCK'nın amaçları arasmda "suç işlenmesini ön-
lenteye" yer verilmekte ise de, ceza kanunu olmasa zaten suç
olmayaca ğı göre, bu amaca yer verilmesi nas ıl açıklanabilir?
İş te daha ilk maddesinde özürlü olan bu Kanunun genel mi-
marisinde kriminoloji ve hukuk sosyolojisi kolonlar ının göz
ard ı edildiği görülmektedir.
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Almanya'da ceza hukukunda cealand ırilabi1irliğin es?slı CEZA

sınırlafrıası için hukuki yarar ve cezanın ultin ıa-ratio işlevi kav- B İ tİ M İ

ramlar ı kullamimaktadır: Denetimli serbesti cezas ı (probation)

olmaks ızm hürriyeti bağlayıcı ceza suçluyu hizaya getirmek

için en son çare olarak benimsenmi ş; hürriyeti bağlayıcı ceza

için istisnai nedenler oln ıadığında para cezas ı yeğlenmiştir.

Y ıllik para cezas ı uygulanma oran Almanya'da % 801er ci-

varmdadır.
Genelde ülke ceza siyaseti bak ımından, ceza yaptırım'

kullanılmasının, kamusal tepkilerin ultima-ratiosu olarak esasen

gerekli olup olmad ığı irdelenmeli ve daha yumuşak araçlarm-

medeni vs. tepkilerin-yeterli olmas ı halinde ceza hukukuna

başvurulmaktan sakınılmalıdır. TCK'nunda aç ıkça bu ilkeye

değinilmemiş ise de, mevcut hükümler, uygulaman ın bu

doğrultuda gelişeceğini göstermektedir(!?). Toplum olarak ih-
tiyacımız daha fazla kişiyi suçlu yaparak "sabıkalı" damgasını
vurmak yerine daha fazla sorunlarm üzerine eğilmektir.

12. 9. 1. Suç Kavram ı

"Bir eylemin ceza yapt ı rı m ına tabi olmas ı için ne gayri ahlaki

olmas ı yeterli ve ne de zarar verici olmas ı yeterli değildir. Her ikisi

de ceza hukuku enstrü mani ile eylemin kontrol alt ına al ınmas ı için

minin ıum koşullar ise de, yeterli değildirler.` Suç yaratmanın
veya suç olmaktan ç ıkarmanın olas ı sosyal etkileri üzerine

geliştirilen rasyonel argümanlar yanında görgül araştırma so-

nuçları göz önünde bulundurulmal ıdır. Prof. Hart'a göre, ceza

hukuku müdahalesinin yerinde olup olmad ığını belirlemede

en uygun yaklaşımın söz konusu eylemin sosyal sonuçlarının
tümden irdelenmesini içermesidir. Etkiler arasında verilen za-

rarm yalnızca başkalarına olmasıyla da s ınırlanchrılmas ı yeterli
görülmemelidir. Nitekim, aktörüne zarar vermesine karşın
(uyuşturucu madde kullan ımı, emniyet kemeri tak ıimaması)
bu tür eylemlere toleransla yakla şmanın dolaylı zararları yads ı-
namaz. Bu kişiler dolaylı olarak diğerlerine zararvermektedit

223 CMV. Clarlcson ve HM. Keating, Criıninai Law: Tat and Materia/s, 1990,

p. 25.
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CEZA başkalarına borçlu olduğu ekonomik sorumluluklar ını yerine
BIL İMI getirmekte acze dü şmekte; bu ki şilerin kendilerine verdikleri

zarar ı gidermek külfeti ba şkalar ına yüklenmektedir. Yine
taklit teorisi uyarınca, yatkın olan kişilerin tolere edilen bir
davranışı taklit etmesi veya model almas ı sonucu zarar gör-
mesi de mün-ıkündür. İlaveten, zarar verici özel bir davranışılı
yasaklanmas ı zararlı sonuçlarda doğurabilir. Baz ı maddelerin
(örneğin uyuşturucu madde, alkol, petrol, hamburger vs.) sat ışı
tüketicilere doğrudan veya dolaylı fiziki zarar verebilir. Ne var
ki, bu maddelerin satışına konulacak yasaklama bu alandaki
ticari işletmelere zarar verecektir. Böylece toleransm verdi ği
zararla yasaklaman ın doğuracağı zararın karşılaştırılmas ı ya-
pılmalıdır. J . Bentham'a göre,bu süreçte yasaklaman ın genel
etkilerine özenle ve dikkatlice de ğirıilmelidir. Belli bir davra-
niş gayri ahlaki veya zararh görülebilirse de, önleyici olarak
yaptırım etkisiz veya yasaklamanın vereceği zarar aavraruşm
suç olmamas ı halinde katlanilacak olandan daha fazla olacak
ise, yasaklamnan- ıalıd ır. Sonuç olarak, yalnızca bir taraftan
tolerans ın diğer taraftan yasaklamanın sosyal sonuçlar ına en-
deksli rasyonel bir analiz ceza hukuku ile müdahalenin adilli ği
için yeterli argüman sa ğlayabilecektir. Bir toplumda belli bir
kesimin belli bir davranışı gayri ahlaki görmesi, duygular ın
mantıklı bir açıklamas ı olmadığında, yasaklama için ne ge-
rekli ve ne de yeterli bir koşul değildir. Nefret duyguları veya
tepkiler, yasaklamarun sosyal etkilerinin özenle ara ş tırılması
yerine ilcame edilmemelidir»

Amerikan Model Ceza Kanunu'nda şöyle bir çerçeve öneril-
mektedir:

Suçlann tan ım ı n ı düzenleyen hükı'in ılerin genel an ıaçları

a. Bireysel veya kamusal n ıenfaatlere(yararlara) haks ız ve maze-
retsiz esasl ı zarar verici veya tehdit eden davran ışı yasaklan ıak
ve önle ınektir [s. 1. 01(1)].

M. T. Yücel, Hukuk Felsefesi, Ankara 2005, s. 184.
225 C. Mughes, "Morais and the criminal Iaw" in R. Summers (Ed) Essays in

Legal Philosophy, 1968, p. 206.
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Alman ceza hukuku teorisi de benzer bir ba şlangıç noktası [iLA

sergilemektedir: Bir bireysel ve kolektifReclı tsgüter seti. Hukuki BILIMI

yarar kavram ı birincil kurallar tarafindan tan ı nnu ş-değerli bir du-

rum veya hukuken korunmaya değer(ve korunan) bir yarar ı ifade

etmektedir: Örnekolarakhayat, vücut bütünlüğü, özgürlük, mülkiyet

ve sermaye, kanunları n uygulanmas ı na ilişkin belirli fonksiyonlar,

belirli çevre kurumlar ı t'. s. gösterilmektedir. Diğer bir anlatınıla
nesnel olarak önemli yararlar ı n ilılaline veya onlar ı n tehdidine karşı
korunma söz konusu olmaktad ı r. Bu mülahazaya ek olarak ceza
hukukunun işlevsel olarak cezaland ırma yoluyla mağdurun
nefret ve öç alma duygusuna da hizmet etti ği göz önünde
bulundurulmalıdır?26

Alman teorisyenleri, ceza hukukunun yaln ızca ciddi

zararl ı övranışlara karşı en son çare olarak başvurulmas ı
görüşündedirler-ultiına ratiıı Bu tür sınırlamanın kendisi ens-
trümental bağlamda gerekçelendirilebiir: Yaln ızca mahkum

olan ve cezalandırılanları değil; fakat kolluk soru şturmasına
tabi tutulan veya yargılanıp beraat edenleri de kapsamaktad ır.
Sonuçta zarar ve yarar aritmetiği, oldukça ciddi zaran önleme
açıs ından olası yegane yöntem olmad ıkça ceza hukukunun
tercih edilmemesi gerekti ğine işaret etmektedir.

"Lllti ına-ratio ilkesi" yanında ceza hukukuna egemen olan
diğer ilkelerin en temeli olanları da "kanunilik ilkesi" (TCK Md.

2) ile "kusur ilkesi" dir (TCK Md. 21-22).

Kuşkusuz, ceza hukuku pragmatik bakış açısından, top-
lumun düzenli işlevi ve düzenin korunmas ını geliştirmeye
odaklanmal ıdır (Walker 1980: 18, Devlin 1965: 5). Bu doğru!-

133 yaşında olan-Alman Ceza Kanunu'nda yap ılan değişiklikler arasm-
da 1969 ve 1975 y ılında yap ılan Ceza Hukuku Reform projesi ile çeş itli
hürriyeti bağ layı c ı cezalar, 647 say ılı Cezcdann Infuz ı hakk ı ndaki Kanunla

yaptığım ız gibi, tek türe indirildi. Suçluyu hizaya getirmek üzere hürri-
yeti bağlay ıc ı cezaya en son çare olarak ba şvurulmas ı ilkesi benimsendi.
Cezan ın amaçlar ı bak ımmdan tek bir teorinin egemenli ği yerine karma
bir yaklaşımla; (cezan ın kusur derecesine uyarl ı olmas ıyla) klasik ceza
teorisi ve (suçlunun iyileş tirilnıesine odaklanan kurallar ile) pozıtivist
görü şe yer verilmi ş ve nihayet hükmedilen yapt ı rımın halk ve potansi-
yel suçlular üzerinde etkisi vurgulanm ış tır.
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CEZA tuda kolektif veya payla şılan iyiliklerle insanların varlık ve
BIUMI bireysel gelişmeleri için gerekli örikoşulları sağlamak amaç

değer olmaktadır. İş te devlet ve toplumdaki diğer kurumlarca
belirlenen bu amaç de ğerleri desteklemek ve geliştirmek ceza
kanunu ile ceza adaleti sisteminin esas görevi olmal ıdır. Ne var
ki, ceza kanununa egemen olmas ı gereken bu işlevini yans ıtan
gerekçelere TCK'da tanık olunamamıştır.

TCK'da yaptırımlara özgü benimsenen ilkelere değirıil-
memiş ise de, ceza bilimi bağlamında şu ilkelere yer veril-
mektedir:

1. Halk ın korunmas ı,

2.Suç faillerinin cezaland ırılması: yaptırinun suçlara uyarli
olmas ının sağlanmas ı (oranl ıl ık ilkesi),

3. Potansiyel faillerin suç işlemekten kaç ınmaları,

4. Suçlular ıiı bazı hallerde toplumdan uzakla ştınlarak
yeni suçlar i şlemekten alıkonulmalar ı (nötrleştirme/incapa-
citation),

5. Suçluların iyileş tirilmesi kadar ma ğdur zarar ının gide-
rilmesidir.

Ceza normlar ı ile mahkemelere, belli koşullar yerine
getirilmediğinde takip edecekleri eylemler yaz edilmektedir
(örneğin hükmedilecek ceza yaptırımları) (Bkz., Hart, 1994:35-
38, Kelsen üzerine). Bu nedenle, normlar ın düzenlenmesinde,
anlaşılır olmas ı/açıklık ilkesi de temel ilkeler arasında yer
almand ır. Fazlaca yorum gerektirici terim ve kavramlardan
kaçımlması gerekirken, TCK'nunda bunun göz ard ı edildiği
görülmektedir.

Özetle, ceza hukukunun amac ı sulh ve güven içinde adil
bir toplum olmak yolunda katk ıda bulunmak üzere, bireye
ve topluma ciddi zarar veren veya tehdit içeren davranışlara
karşı (yasaklama ve yaphr ımlar ı içeren) normlar ve usullerle,
durust yargılama ilkelerine uyan ık içinde uygun bir şekilde baş
edebilmeyi sağlamaktır. Kanunda yeni bir kavram olarak yer
alan "bilinçli taksir". muhtemelen bu işlevi görecektir(!?).
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Ceza sorumluluğunun şahsiliği	 CEZA
BiLimi

Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasın ı n

fiulinden dolay ı sorumlu tutulaniaz. Kusur ilkesi Türk Ceza

Hukukunun önemli bir unsurudur.

2) Tüzel kişiler hakk ı nda ceza yapt ı r ı m; uygulanamaz. Ancak,

suç dolayıs ıyla ka, ıunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki

yapt ı r ı mlar sakl ıd ı r.

Ceza sorumluluğu şahsidir demekle " şahsi" mi olmaktadır?
Suçlu ailesi ve yakırdar ırun etkilenmesi nedeniyle bu varsayım
geçerlili ğini koruyabilmekte midir? Önemli olan al ınacak

sosyo-ekonomik tedbirlerle, bu etkiyi olabildi ğinde hüküm-

lü kişiye indirgemek siyaseti benimsen ıneidir. Öte yandan,

tüzel kişiler hakkmda ceza yaptırımı uygulanamaz mantığını
da anlamak kolay de ğildir. Avrupa Birli ği hukuku ile Alman

hukukunda da bu yol benimsenmiş ve tüzel kişilere karşı cezai

nitelik ta şımayan para yaptır ımları ön görülmüş tür.

12. 9. 2. Ceza Siyaseti Ele ş tirisi

Suç Elimi Bölümünde belirtti ğinftzi yinelersek, krimino-

lojinin yararında sergilendiği üzere, ülkelere özgü geliş tirilen

ceza siyaseti ele ştiriden yoksun de ğildir. Örneğin, İngiltere' de

ekseri bilginlerce, siyaseti" insicams ız ve irrasyonel olduğu

belirtilmişti': King ve Morgan (1980) Hükümetin cezaevlerine

bakış açısının bütünlükten ve e şgüdümden yoksun olduğu

eleş tirisini getirirken, Rutherford (1984) cezaevi krizinin ana
nedeni olarak; hürriyeti ba ğlay ıcı cezaya başvuru konusunda,

ana ilkelerin olmay ışına değinmiş, Ashworth (1983) ceza siya-

setinin gelişigüzel ve eşgüdümden yoksun oldu ğu eleştirisini

getirmiştir. Tarihsel analizlerde bulunan David Carland ve
Victor Bailey (1987) ise ceza siyasetinin insicamsiz oldu ğunu

belirtmişlerdir. Aynı türde eleştiriler Türk ceza sistemi için

de geçerlidir. 1965 yılma kadar süregelen sistemde cezalar ın
ağırliğı ve zaman içerisinde (özellikle 1953 de ğişikliği ile) daha

da ağırlaştırılması egemen olmuş (Gölçüklü); yasa koyucu,
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CEZA suçlar ı "korku irna" yoluyla önlemek istemiş tir (Lopez Rey).m
BILIMI Penolojilc gerçekler ise bu beklentiriin sonuç vermediğini gös-

termektedir.

Adalet istatistiklerine göre, ceza adaleti sisteminde "faili
meçhul dava" sayıs ı ve yüksek orandaki beraat/"a şı nrna" olgu-
sunun kabarıklığı ile rasyonellikten yoksunluk hiçte pragmatik
bir siyaset kollamad ığınıız görülmektedir. Öte yandan kolluk
güçleri ve Savc ıların kurallardan baz ılarına ağırlık vermeleri
geniş şekilde kabul görmekte; her iki ajan grubunun belli
suçlara karşı soruş turma başlatmaları ve diğerlerini göz ardı
etmeleri sonucu ceza hukukunda yer alan baz ı suçları cezaları-
dırmayı ret ettiklerine de tanık olunmaktad ır. Bu ajanlardan
kolluk güçlerinin de facto ayrışhrmalan aksine Cumhuriyet
Savcılıkları evresinde "yeterli kan ı t" ölçülü dışında ayrış tırma
ve ayıklama işlemine elveren enstrümanlar ın olmayışı veya
kolaycı yaklaşımla aç ılan kamu davaları özellikle metropol
ceza mahkemeleri iş yükünde enflasyona sebebiyet verildiği
için ceza adaleti sisteminin hantalla ştığma tanık olunmaktadır
(İddianarnenin reddi kurumunun etkisi ve adliye kültürünün
bu konudaki direnci izlenmelidir). Sistem bu hantal i şlevini
sürdürdüğünde en mükemmel ceza kanununun dahi sanalla-
şabileceğinden kuşku duyulmamal ıdır.

Hukukta etkinlik ve işlevsellik açıs ından dogman ın aç ık-
lanmasında tarihin yerinin oldukça az, buna kar şılik yasayla
istenilen sonuçlar ile onlar ı arzulamanın nedenleri üzerine
enerjinin yo ğunlaştığı çalışmalara odaklanacağımız zaman
oldukça arzulanmaktad ır. Ceza kanunu da bu bağlamda irde-
lenmeli ve sorgulanmalıd ır. Bu ideale yönelik bir ad ım olarak
sistem ajanları ekonomi an/ayı şına sahip olmak için uğraş verme-
lidir. Ekonomi siyasetinin bugünkü konumunda; yasaman ın
sonuçlarını, onlan elde etme vas ıtalarını ve bedelini düşünerek

Bkz., M. Kunter, "25 Cumhuriyet y ı l ın ın ceza tarihçesi" İstanbul Barosu
Dergisi, 1948, Say ı 10; F. Göçlüklü, Türk Ceza Siyaseti, Ankara 1966; M.
Lopez Rey, Türkiye'de Suçlu/ann lsla/ıı, (Çev. M. T. Yücel) Ankara 1965;
N. Centel, "Cezanm Amac ı ve Belirlenmesi" Prof T. Tufan Yüce'ye Ar-
nı ağan, (Dokuz Eylül Universitesi Yay ını) Izmir 2001 s. 353; M. T. Yücel,
Kriminoloji-Suç ve Ceza, Ankara 1986, s. 211.
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ve tartarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu do ğrultuda [[74
başkaca şeyler için baz ı şeyleri terk etmek gerekti ğini öğren- BitiMi

diğimiz gibi kaybettiğimiz avantaja karşı lık kazandığımız
avantaj ı koymayı ve seçim yaptığınuzda ne yaptığmıızı bilmeyi
öğrenmeliyiz.

Belli bir kanunun etkili olmamas ının nedenleri aras ında;

• Sosyal yaşam ve alanları hakkında bölük pörçük bilgi
sahibi olunmas ı-bu durum, adli kararlardaki isabetsizli ğin
olgusal belirsizlikten kaynaklanmas ı gibi.

• Yasa koyucu taraf ından kabul edilen olgularm gerçek
olgulardan farkli olabilece ği göz ard ı edilmesidir. Yasalar ı et-
kisiz yapan bu türden uyumsuzluklar, gözlemlerdeki hatalar
veya yasa koyucunun elde ettiği bilginin seçiminden kaynak-
lanabilmektedir. Kuşkusuz, olgusal saptamadaki hatalar hiçte
istenilen türden de ğildir. Kuşkusuz, uygulamada, bu kusurlar
dışlanamaz.

Bu düşünceler ışığında Yeni Türk Ceza Kanunu oluştu-
rulması sürecinde (198911997/2004 tasar ıları) yapılan tartış-
maların niteliği düşündürücü gelmektedir. Bir örnek olarak
hkimlerce cezalarm nas ıl saptandığına (belirlendiğine) de-
ğinmek istiyorum. Bu konuyu düzenleyen 1997 Yasarıs ı ndaki

hükümlere aşağıda yer verilmiştir:

"Madde 78- Kanunda aç ıkça yaz ı lm ış oln ıadıkça cezalar ne

artı rı labilir, ne eksiltilebilir, ne de değ iş tirilebilir.

Kanunun belirli bir oran çerçevesinde cezay ı artı np eksiltmeyi

e ınrettiği yerlerde mevcut olan ağırlat ıcı veya hafifletici sebepler

nazara al ınmaks ız ın, o fil link/anda ne ceza tayin edilecekse,

artırn ıa veya indirme de ü ceza üzerinden icra olun ur.

Birden çok sebep bir araya gelmi ş olursa artı rma veya eksiltıne,

ondan evvelki art ı rma ve eksiltıne sonucu olan ceza miktar ı

üzerinden yürütülür.

Bir araya gelen sebeplerden baz ı s ı artırmay ı ve diğerleri eksilt-

meyi gerektirecek olursa önce art ı rmakla işe başlanır.
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CEZA	 Bütün hallerde suçlu ıııın yaşı, akli dıı run ı u, takdire bağl ı hafif-
RIL İ Mt	 letici sebepler ve tekerrür, bu s ı ra izlenmek suretiyle en sonra

nazara al ın ı r.

Ceza artı nl ı r veya eksiltilirken, kanunun özel biçin ıde belirttiğ i

haller saklı olmak üzere, l ıer ceza nevi için belirli olan s ı n ır aşı -

lan ıaz.

Muvakkat cezalar, gün, ay ve y ıl hesab ıyla uygulan ı r. Bir gün

yirmi dört saat; biray otuz gündür. Y ıl resmi takvin ıe göre hesap

edilir. Muvakkat cezalar için bir günün, para cezalan için bin

liran ı n küsuru hesaba katılnıaz ve cezalar infaz edil ınez.

Temel cezan ı n tayini

Madde 79-Hdkin ı, iki s ın ı raras ı nda temel cezay ı, suçun işleniş
biçimi, suçun işlenn ıesinde kullan ılan araç, suç konusunun önem

ve değeri, suçun işlendiği zan ıan ve yer, filin diğer özellikleri,

zararı n veya telılikenin ağırlığı, kast ı n veya taksirin yoğunluğu,

suç sebepleri ve saikleri, failin anınc ı, geçmişi, şahsi ve sosyal

ilişkileri, fiilden sonraki davran ışı gibi lı ususları göz önünde

bulundu rn ıak suretiyle takdirini kullanarak belirler, Takdirin

sebepleri kararda nıutlaka gösterilir."

Yeni Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenleme ise şöyledir:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselle şhrilmesi

Cezan ı n belirlen ıııesi

Madde 61- (1) Hükin ı, somut olayda (StGB Section 46)

a) Suçun işleniş biçimini,

b) Suçun işlenmesinde kullan ı lan araçlar ı,

c) Suçun işlendiği zan ıan ve yeri,

d) Suçun konusunun önen ı ve değerini,

e) Meydana gelen zarar ve ya telılikenin ağı rlığı n ı,

>5 Failin kast veya taksire dayal ı kusurunun ağ rlığın ı
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g) Failin güttüğü amaç ve saiki,	 CEZA
BILIMI

göz önünde bulundurarak, i şlenen suçun ka ıı u	 n ıni tanıında ön-

görülen cezan ı n alt ve üst s ı n ı rı arası nda temel cezay ı belirler.

(2) Suçun olas ı kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle

indirim veya artı nn ı, birincijikra hükn ıüne göre belirlenen ceza

üzerinden yap ı l ı r.

(3) Birinci Jikrada belirtilen lı ususların suçun unsurunu olu ş-

turduğu hallerde, bunlar ten ıel cezan ı n belirlenmesinde aynca

göz önünde bulundurulnuız (StGB Section 46, 3).

(4) Bir suçun temel şekline nazaran daJ ıa ağır veya daha az

cezay ı gerektiren birden fazla nitelikli hallerin gerçekle ş n ıesi

durumunda, temel cezada önce art ı rma sonra indirme yap ı l ır.

(5) Yukandakifikralara göre belirlenen ceza üzerinden s ıras ıyla,

teşebbüs, iştirak, zincirlen ıe suç, haks ız tahrik, ya ş küçüklüğü,

ak ı l hastalığı ve cezada indiri, ıı yap ı ln ıas ı m gerektiren şahsi

sebeplere ilişkin lıükünıler ile, takdiri indirin ı nedenleri uygu-

lanarak sonuç ceza belirlenir.

(6) Hapis cezas ın ı n süresi, gün, ay ve yıl lıesabıyla belirlenir.

Bir gün,yin ıı i dört saat; bir ay, otuz gündür. Yı l, resmi' takvin ıe

göre hesap edilir. Hapis cezas ı için bir günün, adli para cezas ı

için bir Türk Liras ı 'nın arta kalan ı lıesaba katı lıııaz ve bu cezalar

infaz edilnıez.

(7) Kanunda aç ıkça yaz ı lmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir,

ne eksiltilebilir, ne de değ iştirilebilir.

765 sayılı TCK'nu 29. maddenin son fıkrası ile 1997 yıh
Tasar ısmdaki 79. madde düzenlemesi oldukça iyi formüle
edilmiş iken, yenisini biçimlendirmenin mant ığı algılana-

manuştır. Temel cezanın saptanmasmda yer alan etmenler
arasmda Fransa Ceza Kanunu'ndaki "krnnu düzenini sarsn ıa

derecesi"ne yer verilmediğinden belli bir suçta örneğin "kapkaç"

suç olgusundaki artış nedeniyle cezanın alt s ınır ı üstünde bir

ceza verilemeyecektir. Bu sakmcayı gidermek üzere anılan

fıkraya sekizinci faktör olarak "kanıtı düzenini sarnıa derecesi"

(importance cin trauble social) eklenmeli idi.
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CEZA	 Öte yandan, üçüncü f ıkradaki hükmün ne derece tutarl ı
BILIMI olduğu aşağıdaki açıklama karşısında irdelenmelidir. Şöyle

ki, ağırlaştırıcı nedenler/saikler, genelde suç tanımlarmda yer
aimamaktadır. Suç tanımları, genelde söz konusu yanl ış dav-
ranışı yalnızca tanımaya yönelik gerekli minimumu belirleme
şeklindedir. Bir suçun bizatihi varl ığı, yasaklanan ş eyin yap ıl-
mamas ı nedenini oluş turmaktadır. Bir suçun işlenmesindeki
ağırlaştırıc ı saik ise, yasaklanan şeyi yapmamak için beliren
ve sorumluluğu gerektiren, yasanın suç normunda dayand ığı
nedenlere eklenecek bir di ğer neden olarak belirmektedir. TCK
82. maddesinde say ılan nedenler bu türdendir. Suç tan ınıına
bunlar ın da ithal edilmesi arabaya be ş veya daha fazla teker-
leğin eklenmesi anlamına gelecektir.

Bu nokta da, suçun a ğırlaştır ıcı/hafifleş tirici nedenlerine
değinmekte yarar vard ır. Ağırlaş tırıcı nedenler büyük ölçüde
suç türlerine göre değişmektedir. Cana karşı işlenen suçlarda
fazlaca şiddete başvurulması halinde/mala kar şı işlenen suç-
larda çalınan mal miktar ı fazla olduğunda, suçun ciddiyeti
artmaktad ır (nitelikli suç). Dolandırıcı lık suçunda (1) Suçun
uzun bir süre işlenmesi, (2) Suçun bir ihmal yerine bilinçli
bir kandırma ile işlenmesi, (3) Elde edilen paran ın zaruri ih-
tiyaçlar yerine lüks harcamalara gitmesi, (4) Suçun dikkatlice
organize edilmesi hallerinde çok ciddi olduğu belirtilebilir.
Genelde dikkatlice yap ılmış bir organizasyon a ğırlaş tır ıc ı bir
etmendir. Suçun ciddi olarak vas ıflandırılmasmdaki merkezi
etmen, kuşkusuz, sanığın cezai sorumlulu ğu olup; dikkatlice
hazırlanmış , planl ı suçlar genelde ani, anlık eylemlerden daha
çok ciddi görülmelidir. Tahriksiz i şlenen suçlar genelde haks ız
tahrikle iş lenen suçlardan daha ciddidir. İngiltere'de 2000 ağır
ceza dosyası üzerine Maxon tarafından yap ılan incelemede, şu
dört etmenin, uygulamada, hürriyeti ba ğlayıcı cezaya fazlaca
başvurulmasında (%) etkili olduğu saptannııştır9

• Mağdurun yaşli- % 97,
• Suçlunun çete lideri- % 77,

Home Office, Sentencing Practice in the Ovum Court, London 1988, p. 9;
M. T. Yücel, Hukuk Felsefesi, Ankara 2005,5$. 112-18.
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• Suçun planh/taammüden i şlenmiş-% 71, ve	 CEZA

• Suç işlerken silah kullan ılmış olmas ı -% 71.	 BIIJM1

Azaltıc ı etmenler de işlenen suç türlerine dayalı bulunmak-

tadır. Bu anlamda, "azaltic," , yalnızca "suçun ciddiyetini azaltıcı"

anlamına gelmekte; zarar veya tehlikenin hafifli ği, suç konusu

değerin azlığı gibi etmenleri içermektedir.

Genelde cezalarm, özelde "temel cezalanu tespiti" konu-

su Komisyonlarda görü şülürken cezan ı n amaçları hakkında

oldukça farklılık gösterenfelsefi görü şler karşıs ında nasıl bir

yol takip edilmesi gerekti ği acaba tartışıldı mı? Tartışılsayd ı,
üyelerden bazilarmca, suçlunun hak ettiği cezay ı görmesi (just

desserts/ödetnıeci ceza)-suçlu davranışın şiddeti itibariyle dere-

celendirilmesine dayal ı-yakla şıniin benin-ısenmesi istenecekti.

Şimdiye dek suçların şiddet itibariyle derecelendirilmesine elveren

rasyonel bir sistem üzerinde görü ş birliğinin sağlanmadığı
göz önüne alındığında ise, farkl ı suçların derecelendirilmesi

hakkında Komisyon üyelerinin farkl ı görüş sahibi olması kaçı-
mimaz olacaktı. Komisyonun diğer üyelerince önleme modelinin

(deterrence) kullan ılmas ı dile getirildiğinde ise, bu yakla şı ma

özgü esasli sorunlar ın olduğu; değişik ceza yaptırımları ile suç-

lar ın önlenmesini ilişkilendiren ampirik kanıtlar olmadığı gibi

Komisyon üyelerinin, önlemenin cezaland ırmanın amaçlarını
sağlayabileceği konusunda görü ş birliğine varabilmesi ihtimali

de çok zayıf olacaktı. Öte yandan, önlemeye dayal ı yaklaşımın
"hak ettiği cezay ı almas ı " yaklaşımından daha geçerli olaca ğı da

henüz kesinlik kazanmamıştır. İşte bu belirsizlilcler ortanunda,
hükmedilen cezalarda hakl ı görülemeyecek türde farklı lıklar ı
gidermek üzere bir görü ş birliği ve rasyonelliğe elverecek bir

sistem getirilemeyeceğinden mevcut uygulamay ı yasallaştırma

yoluna başvurulmuş tur, kan ısındayım. Mevcudu korumak
yerine rasyonel bir sistem olu şturma yolu seçilemez miydi?
Yapmak isteseler de, acaba bunu normiaştırabilme ve aynı
ölçüde uygulayabilme olanağı olabilecek miydi? Şimdi yukar-

da da değinilen cezanın amaçlarını bir kere daha yenileyelim:

Cezanın amaçlarından önleme, nötrleş tirme, iyile ş tirme ve hak

ettiği cezay ı vermeden ilk üçü aç ıkça yararcı nitelikte gelecekteki
işlenecek suçları önlemeyi hedeflerken; geçmi ş te işlenmiş bir
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ULA eyleme hak edilen cezamn verilmesi, gelecekteki suçlar ı önleyip
BILIMI önlemeyeceğine bakılmaks ızın bizatihi değerli bir son olarak

görülmektedir. Geleneksel uygulama bu dört amacın her birini
göz önüne alan bir ceza yaptir ımı oluşturulmasıdır. Gerçek-
ise şöyledir, yaptınma özgü-gelecekteki suçlardan armmaya
yönelik yararcı-alternatif amaçların, suçlunun hak etti ği cezayı
görmesi amac ı ile uyumlaştırılmayacağıd ır.

Cezanın bireyselleşlirilmesi sürecindeki adli takdirin
sadece ceza mekanizmas ında kah genel hukuk kurallar ırıca
mümkün olan dereceden fazla suçlular aras ında ayr ım oluş tu-
rabilme girişimi olarak alg ılanmand ır.229 Ne var ki, kanunda bu

' Cezan ın bireyselleştirilnıesi, bir bak ıma, hukuk güvenliği idesini terk
edip, adli keyfili ğe doğru sel kapaklar ı mn aç ı lmas ı sonucu ve riskini do-
ğurabilir. Işte hukukun genel nitelikli kurallar ile hakimlerin takdirine
yer verilen düzenleme aras ında dengenin kurulmas ı; adalet ve nesafet
adma gerekli görülmektedir. Hukuki düzenlemelerde sosyal ihtiyaç ka-
dar adalet duygusu "can suyu" gibidirler. Genelde hukuki düzenleme
görevi mant ıksal olarak toptan ayakkab ı veya benzer nesne imalatç ı la-
r ıyla örtüşmektedir. Insan ın ayak ölçüleri değişik olup; iki insanın ayak
ölçülerinin ayn ı olmad ığın ı söylemek hakikati ifade edecektir. Ne var
ki, deneyimle, mükemmel ayakkab ı postulatlanna kar şı gelmeksizin
tüm normal istemleri karşı lay ıc ı nitelikte ayakkab ı ölçüleri saptanm ış-
t ır. Bu bağlamda ş u sorular ortaya ç ık ınaktad ır: Bu ayakkab ı ölçüleri
nas ı l bulunmu ştur? Bu ölçülerin say ıs ı nas ıl belirlennı işt-ir? Yaklaşı m ve
çözümleme biçimi, ayakkab ının ne rahats ızl ık verici şekilde küçük; ne
de hoşnutsuzluk yaratacak şekilde büyük olmay ıp; ikisi aras ında den-
ge sağlanmas ında sakl ı olduğudur. Ayn ı yöntem ceza hukuku kurallar ı
olu ş turulmas ı temelinde de yer almaktad ı r. Bir insan ın diğer bir insan ı n
yaşam ı na son vermesinin şekil ve durumları sayı s ı sonsuzdur. Hukukça
yap ılan ise, bu durumlar ı belli s ınıflarda kategorize etmektir, t'Jitekin ı
adam öldürme suçu tipolojisinde taammüden, kasten ve taksirli adam
öldürme türleri ayr ıınına tan ık olunmaktad ır. Bu düzenlemeleri yapar-
ken olabildiğince rnuğlak (e ı detern ı inan) kural formüllerinden kaç ınıl-
mal ı; hük ımlerce uygulanabilir olmas ına özen gösterilnı elidir.

Bu formüllere özgü düzenlemede ie, eldeki enstrümanlar ın elver-
diğinden daha hassas sonuçlar elde etmeğe yeltenmek, çok narin bir
ağaçtan heykel yap ı m projesinde bir heykelt ı raşın keserle yontu iş ine
girmesi gibi aptall ık ifadesi olacaktır. Yukarda belirtildi ğ i üzere, cezan ı n
bireyselleş tirilnıesi sürecindeki adli takdir, yaln ı zca ceza mekanizmas ın-
da kah genel hukuk kurallannca mümkün olan dereceden fazla suçlular
aras ında ayrım olu ş turabilme giri ş imi olarak alg ılanmal ı d ır.

Aynı argüman yasama meclisine özgü takdir için de geçerlidir. Yasa-
ma organınca endüstrideki işçilerin günde kaç saat çal ışmas ı gerektiğ i
sorusuna yanı t bulurken neden 10 veya 7 saat de ğil de, 8 saatte karar
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kavramın dejenere edildiğine tanık olunmaktadır. Şöyle ki,	 (ilA
Bitimi

Takdiri indirim nedenleri 

Madde 62- (1) Fail yararı na cezay ı hafıfletecek takdiri neden/e-

rin varlığı halinde, ağına ş iiri/ini ş müebbet hapis cezas ı yerine,

müebbet hapis; müebbet hapis cezas ı yerine, yin ııı beş yı l hapis

cezas ı verilir. Diğer ceza/ann beşte birine kadar ı indirilir.

(2) Takdiri indirin ı nedeni olarak,failin geçmişi, sosyal ilişkileri,

fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davran ış/an, cezan ın

f ilin geleceği üzerindeki olas ı etkileri gibi hususlar göz önünde

bulundurulabilir (StGB Section 46, 1). Takdiri indirim nedenleri

kararda gösterilir.

"Ceza Yaptı rımları n ın Etkinliği-Feed Bad ilişkisi" kısmında

irdelendiği üzere indirim nedeni olarak" cezan ın failin geleceği

üzerinde olas ı etkilerini" saptamaya elverişli tahmin cetvelleri

geliştirilmediğinden akılcı olmak yerine hMcimlerin sezgilerine

dayak bir değerlendirme olacak ve teknik aç ıdan oldukça farklı
uygulama örneklerine tanık olunacaktır.

Cezalar gibi güvenlik tedbirleri de Kanunda şöyle sıralan-

nıış tır:

• Bir akıl hastanesinde tedavi altına alırıma,

• Alkol veya uyuşturucu bağımlılar merkezinde zorunlu

tedavi,
• Davranış gözetimi
• Sürücü ehliyetirıirı geri alınması,
• Bir mesleğin icrasından men.

Kanunda yer alan kişilere özgü bu iyileş tirme ve güvenlik

tedbirleri iki gruba ayrılmaktadır:

1. Hürriyeti bağlay ıcı ceza ile hükmedilen güvenlik ted-

birleri,

2.Hürriyeti bağlayıcı ceza olmaksızın hükmedilen güven-

lik tedbirleridir.

kıl ınrnış tır? S ın ırm nerede çizileceği sorusu her zaman güncelli ğini ko-

rumaktadır. Bu sorunun yanıtı a priori olarak verilemeyecektir; çünkü,
farkl ı endüstri dallan oldu ğu kadar farkl ı zanıanlardaki çal ışma aç ısm-

dan farkl ı saptamalar yap ılabilecektir.
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CEZA	 Aşağıda akıl hastası suçlulara özgü düzenlemelerin nıuka-
BtLIM İ yeseli ceza hukuku aç ısından irdelennıesine yer verilmi ştir.

12. 9. 3. Ak ıl Hastas ı Suçlular ve İnsan iLı ' Savunusu

Sorumluluk; insanın, davranışlarıru kontrol ile çe şitli dav-
ranış biçimleri arasındaki seçim yapabilme yeteneğine dayali
olarak geliş tirilen bir kavramd ır. "Kusursuz ceza olmaz." Gö-
rülen odur ki, seçme yetene ği olmas ına karşm insan görevini
yerine getirmediğ-inde ceza adaletinde yer alan yaptır ınıiarla
karşı karşıya kalacaktır»° Öte yandan, ak ıl hastalığından
kaynaklanan ko şullarda ceza hukukunda cezai sorumsuzlu ğa
(insanity) yer verilmi ştir. Bu yaklaşınıa egemen olan temel si-
yaset, onları "tehlikeli" yapan bir durumdan muzdarip oldu ğu
algılanan, verilen zarardan sorumlu olmayan, ki şilerin kontro-
lüne olanak sağlamaktır.

Ak ıl hastas ı suçlular bak ımından incelendiğinde ise
sorumluluk kavramı beraberinde şu soruları gündeme getir-
mektedir:

- Felsefi: Kişinin seçim yapabilme ve kendi i şlerini yürüte-
bilme hürriyeti ne ölçüdedir?

- Hukuki: Kiş inin sorumsuzluğu veya sorumlulu ğun azal-
tılmas ı söz konusu olabilir mi?

- Psikiyatrik: Çeşitli türdeki patolojik durumlar ın nas ıl ta-
nmılanabileceği ve bunların suçlu davranişa olan etkisinin
(nedensellik niteliği) ne olduğu?

- Kriminolojik: Suç işlemiş kişinin tehlikelilik derecesinin
nasıl belirleneceğidir?

Ayrıca akıl hastas ı suçlunun "tehlike/ilik hali" gibi kesinlik
göstermeyen durumlara dayal ı gereksirıme duymadığı bir teda-
vi türüne tabi tutulmas ı riskine karşı haklarının nas ıl güvence
altına alınacağı sorusu da yer almaktad ır.

230 M. T. Yücei "Amerikan Ceza Hukukunda Cezai Mesuliyet ve Ak ıl Ma-
luliyeti", Adalet Dergisi, 56/5-4 (May ıs-Haziran 1965) ss. 678-687.
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12. 9. 3. 1. Nedensellik ili şkisi	 CEZA
RiLimi

Ekseri ceza kanunlanında, "sorumsuzhığun" veya "azaltılmış
sorumluluğun" belirlenmesinde, ak ıl hastalığı ile suç olan fili
aras ında kronolojik bir ba ğlantı bulunmas ı yeterli görülmemiş;
bunlardan birinin en az ından kısmen de olsa diğerlerinin sebebi
olduğunun gösterilmesine ihtiyaç duyulmu ştur. Bu türden
nedensel ilişki, fiilin işlendiği zaman suçlunun ak ıl hastalığı
veya toksik şuur bulanıklığı durumunda realite ile temasmm
kesilmesi halinde güvenle ortaya konulabiir. Ak ıl hastası kiş i-
ler tarafından işlenen bu tür fiiller genellikle belirgin bir saikten
yoksun olmakla beraber; mevcut akli patolojinin ürünü olarak
açıklanabilecek garipliktedirler.

Sayıları oldukça kabank diğer hallerde ise, nedensel ilişki-
nin varliğı aç ık degildir:l filin işlendiği andaki hastanın akli
durumunun yeniden in şa edilmesi ile sonraki mü şahede, fiille
nedensel bir ilişkiye inandırıcı bir biçimde işaret etmemektedir.
Bu durum ekseriya kronik depresyon, nevrotilc s ı k ıntı veya
kişilik bozukluğu örneklerinde söz konusu olmaktad ır.

Çoğu kanunlar,nedenselli ği değerlendirme güçlüğünü
sınırlamak amacıyla hakim ve uzmanlan, fiilin işlendiği andaki
psikolojik işlevi değerlendirmeye yöneltmişlerdir.

Ceza hukuku alanındaki sorumluluk için anlama yeteneği-
ne sahip olmak gereklidir. Türk Ceza Kanunu'nda dahil olduğu
ekser kanunlarda sorumluluk bak ımdan irade kapasitesinin de
irdelenmesi şarttır.

Bu bağlamda, yukar ıda değinildiği gibi, bazı durumlarda
suçun işlendiği andaki suçluhurı akli kapasitesini değerlen-

231 Türkiye'de suçlulardan kaç ında bu "insaniiy" defisinin kabul gördü ğü
ile bunlann ak ıl hastal ığı türlerinin neler oldu ğu bilinmemektedir. Bu
ba ğlamda "nedensellik" konusu da eleştiriden uzak değildir. Hastanın
davranış ları ile sanığın davranışları örneğin ş izof ren adland ınlan bir tür
davranış lar ile suç olarak isimlendirilen di ğer türden davran ışlar vard ır.
Diğer bir anlatımla iki tür davran ışın ayn ı şah ısta birlikte bulunmas ı bir
neden sonuç ilişkisi olarak görülmemelidir. Ku ş kusuz, nedensel bir iliş-
ki olmaksızın bir müslüman kişi h ırs ızl ık suçunu işleyebilir; yine aynı
şekilde bir kiş i, şizofren ve gaspç ı olabilir. Iki davran ış türü nedensel bir
ilişkiye işaret etmeksizin varl ık gösterebilir. Diğer bir anlahmla davran ış
davran ışa neden olmaz.
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CEZA dirmek ve fiille ba ğlantısını kurmak mümkündür. Psikiyatr,
BILIM İ suçlunun durumu ve fiili nas ıl görmüş olabileceğini; vuku

bulan sonucu ne ölçüde bekleyebilece ğini; rahatl ıkla hata
yap ıp yapamayacağını; ve fiilin veya eylemin illegal oldu ğu
bilincine sahip olup olmad ığını da anlatabilir. İrade kapasitesini
(serbestçe karar verme veya tayin etme yetene ğini) değerlen-
dirmek ise oldukça zordur. Uzman ki ş i esas itibariyle, filin
işlendiği anda suçlunun kafasmdan geçen kişisel dinamikler
arasındaki ilişkiyi yeniden oluşturmaya girişecek; arzular ile
kişinin kendini kontrol etme arasmdaki dinamik etkileşimi ve
düşüncenin nasıl olup ta karara yöneldiğini değerlendirecekhr.
Bir tür "ginft nitelikli psikolojik sonuç" olarak tanınılanabilecek
iradeyi, mahkemeye sunulacak raporda, kesinlik derecesine
varan türde normal veya patolojik olarak yorumlamak ekseriya
risklidir. Çünkü, normal, kapasite ve sorumluluk deyinılerinin
tatminJcar bir tanınmu vermek mümkün değildir. Bu nedenle
de, ceza hukukundaki toplunnı koruma kuran-ii gereği hangi
tür yaptırımın hangi suçlu için yeterli olduğunun belirlen-
mesiyle yetinmelidir. Nitekim, Isveç ve Belçika hukukundaki
uygulama bu yöndedir. ilgili ülkelerin kanunlar ı bakımından,
kişinin normal veya anormal,sorumlu veya sorumsuz olarak
sıfatland ırılınası bir sonuç doğurmamaktad ır. Bu ülkelerde,
yetişkin kişilerin cezai sorumluluğu sorunu söz konusu değildir.
Sistemde mevcut olan cezalar ile hastane bak ımı gibi diğer
tedbirlere önleme amacıyla başvurulmaktad ır. Bu duruma
açıklık getirmek amacıyla İsveç Ceza Kanunu hükmüne a şağıda
yer verilmiştir:

"Kişi akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya akıl hastalığı derecesinde
dü şünülıııesi gereken yoğunlı kta akıl anorn ıailiği etkisiyle suç
işlediğinde, özel bak ı ma al ı nma veya ikinci paragrafta belirtilen
hallerde para cezas ı veya gözetinı li erteleme dışında diğer bir
yaptırı ma lıiikmedılemez. San ığın ilerde suç işlemesini önleme
amacı na lıizn ıet edeceği saptandığı nda para cezas ı uygulanabi-
lir. Durumlar göz önüne al ınarak özel bak ı n ıdan daha uygun
oldu ğuna inan ıldığında dene tin ıli serbesti uygula ııabüir" (Isveç
Ceza Kanunu, Bölüm 33, Kısım 2).
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Görülen ödur ki, bu yasal düzenleme çerçevesinde, bireysel CEZA
suçlu için hangi yaptırımın yeterli tretmanı içermekte olduğu- B İ L İ MI

nun cevaplanchrılması gerekir.

Türk ceza hukuku bak ımından ise; kişinin sorumluluğu

bilinç ve irade serbestisine ba ğlanınış olup; bu yaklaşım Ceza

Kanunu Ön tasarısı ile yeni TCK'da (m. 32) korunmuştur. Ne
var ki, bilinç ve hareket serbestisi deyimlerinin (filin hukuki

anlam ve sonu çiarm ı algüanuı/fiille ilgili davran ışları yönlendirn ıe

ötesinde) tanınıına kanunda yer verilmemi ştir.

12. 9. 3. 2. Psikopatolojik ve Normatif Ölçüt

Avrupa ülkelerinin çoğunda cezai sorumluluk bakmıından
benintsenen ölçüt psikopatolojik ve normatif yöntemdir. Bu
yaklaşımda, belirli akıl hastalığı veya bozukluğu tespit edil-

mekte; ve sonra da mahkemece akıl hastalığının, suçlunun filin

niteliğini bilme kapasitesi ile davranışını kontrol edebilme ka-

pasitesi üzerindeki etkisi ara ştırılmaktadır. Cezai sorumluluğa

değgin bu yönteme Almanya (Alman Ceza Kanunu madde 20),
Portekiz (Portekiz Ceza Kanunu madde 20, no 1), Danimarka
(Danimarka Ceza Kanunu madde 16, k ısım 1), Hollanda (Hol-

landa Ceza Kanunu madde 37, k ısım 11, Avusturya (Avusturya
Ceza Kanunu madde 15), İtalya (İtalyan Ceza Kanunu, madde

85, Kıs ım 2 madde 88), İsviçre (İsviçre Ceza Kanunu, madde
10), Yunanistan (Yunan Ceza Kanunu madde 34), İngiltere
(M'Naughten Kurali ile Adam Öldürme Kanunu'na göre azal-
tılmış ceza sorumluluğu) ve Türkiye'de (Türk Ceza Kanunu
madde 32) yer verilmi ştir. Yalnız, bu kanunlarda suçlu için
gerekli psikopatolojik karakteristikler kavranıının genişliği

bakıımndan farklıliklara tanık olunmaktadır. Bazı kanunlarda

çeşitli akıl hastalıklarına yer verilirken, baz ılarında ise yalnızca
genel nitelikte bir veya iki deyime yer verilmekte ve bu deyim-
lerin oldukça geniş bir yoruma tabi tutulduğu görülmektedir.

İngiltere'de cezai sonımluluğa hakim olan M'Naughten kuralı-
d ır (fail, fiili i şlediği zaman aklı maluliyeti ve zeka derecesinin

çok düşük olması sebebiyle i şlediği fiilin mana ve tabiatını
veya yaptığı hareketin yanlış olduğunu bilmediğinirı ispatlan-
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CEZA mas ı halinde kendisinin cezai sorumluluğu yoktur). Bu kural
B İ OMI kapsamına girebilecek ak ıl hastası suçlu say ısı ise oldukça az

olacaktır. Nitekim, bu durum, ak ıl sağlığı kanunuyla uyarli
olarak, mahkemenin mahkumiyet sonras ı yapt ırım olarak
hastane bak ıım veya diğer bir tedbire başvurabilme yetkisi
ile telafi edilmi ş bulunmaktad ır. Hollanda, Portekiz, Belçika,
Fransa ve Türkiye'de ise psikopatolojik unsur, failin işlediği
fiilin niteliğini bilme veya davranışını kontrol kapasitsii
dışlayaıı her ak ıl hastalığıru kapsamaktad ır.

Psikopatolojik öğenin yukarda belirtildi ği gibi yorumlan-
mas ı halinde, birleşik psikopatolojik-normatif ölçütün yalin
normatif ölçüte yaklaştığı görülmektedir.

Normatif öğe (suçlunun eylemin niteliğini anlama ve ey-
lemlerini kontrol kapasitesi) konusunda çe şitli ülkelerde var
olan yorumlar farklılık göstermektedir. Suçlu, eyleminin niteli-
ğini bilme yeteneğinden yoksun oldu ğunda, cezai sorumluluğu
olmadığı her ülkede kabul görmekte ise de; yaptığım bilmesine
karşın eylemini kontrol yetene ğinden yoksun olduğunda da
bazı ülkelerde cezai sorumlulu ğu olmamaktad ır (Danimarka,
Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, Yunanistan, İzlanda,
Portekiz, Almanya ve Türkiye). İngiltere'de M'Naughten ku-
ralı, yaptığım bilen fakat eylemini kontrol edemeyen suçlulara
imkan vermemektedir. Bu nedenle, İngiltere ve Galler'de takdir
yetkisi kendilerinde var olan ak ıl hastas ı suçlular eylemlerini
kontrol edemediklerinde mahkum olmaktad ırlar. M'Naughten
kuralı İskoçya'da farkli bir şekilde uygulanmakta ve kişinin
eylemini kontrol etmekteki kapasitesizliği deR olabilmektedir.
Ne var ki, İngiltere ve Galler'de de akıl hastalığı nedeniyle ey-
lemlerini kontrol edemeyen suçluların cezaland ırılmadığı ve
bunlarm tret-man ı hakkında Akıl Sağlığı Kanunu uygulandığına
tanık olunmaktad ır.

12. 9. 3. 3. Psikopatolojik Ölçüt

Bu görü şe göre suçlunun belirli ak ıl hastalığına duçar
olması halinde cezai sorumluluğu yoktur. Akıl hastalığının,
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kiş inin takdir veya davranışı kontrol kapasitesi üzerindeki CF/A
etkisi söz konusu edilmektedir. İspanya ceza kanununda bu BILIMI
ölçüte yer verilmiştir (İspanya Ceza Kanunu madde 8, Kısım 1
ve K ısım 3). İsveç Ceza Kanunu yukarıda değinildiği üzere,
cezai sorumluluk kavramına yer vermeyip; bireysel suçlu için
hangi yaptırımın yeterli olabileceği bağlamında yalnızca yap-
tırım seçimine ili şkin düzenlemeyle yehnilmi ştir. Öngörülen
başlıca yaptırımlar, akıl hastanesinde bak ım, gözetim altında
bulundurma ve para cezas ıdır. Ak ıl hastalığı veya ruhsal bir
anormauiği olan kişinin durumu yalnız gözetim altında bu-
lundurulmas ını gerektirdiğinde mahkemece "gözetim alt ı nda

b ı.ilundıınna" kararı verilmektedir. Bu durumda, ki ş inin bari-
nabileceği bir konutu veya geçinme olanaklar ına sahip olup
olmadığına bakilmaktad ır. Uygun bir gözetimci bulimabildi ği
ve gözetim s ıras ında düzenli olarak bir uzman taraf ından
kontrol sağlandığmda, "gözetim alt ı nda bulundurma" karar ı en
uygun bir karar olabilmektedir.

İsveç'te ak ıl hastas ı kişilerin işledikleri kabahat türü örne-
ğin basit bir trafik suçu yanında hafif olmayan bir suç içinde
(hakaret)para cezas ı uygulanabilmektedir. Ak ıl hastası kişi-
lerinde para cezas ı korkusuyla bu tür suçlar ı işlemekten yaz
geçmesi mümkündür. Böyle suçlarda para cezas ı, yalnız daha
etkili olmakla kalmay ıp, hasta kişiyi kapalı bir akıl hastanesine
kapatmaktan daha insancıl bir yaptırım olarak belirmektedir.
Ak ıl hastalığı veya ruhsal anormalhik etkisiyle suç işlemiş ki-
şiye enderde olsa herhangi bir yaptırım uygulaması gereksiz
olabilir. Buna suçu işlediğinde akıl hastalığının etkisi altında
bulunan ancak mahkemenin karar a şamas ında iyileşmiş olan
kişinin durumu örnek gösterilebilir. Ku şkusuz, bu halde mah-
keme suçlu hakkmda bir yaptır ım uygularnayacaktır.

Özet olarak, İsveç hukukundalci düzenleme (ak ıl hastalı-
ğı, akıl zayiflığı veya ak ıl hastalığıyla eşdeğerde sayılabilecek
ruhsal bir anormalhikte olanlar taraf ından işlenmiş suçlar)
psikopatolojik görü şe dayah bulunmaktad ır.

323



Mustafa Tören Yücel

CEZA	 12.9.3.4. Normatif Ölçüt
B İ L İ M İ

 Normatif görü şe göre, cezai sorumsuzluk, belli bir ak ıl
hastalığı veya ak ıl zayıflığının saptanmasına dayal ı olmak
yerine yalnızca eylemin niteliğini bilme, kişinin davranışını
kontrol kapasitesindeki yoksunluğa bağh bulunmaktad ır. Av-
rupa ülkeleri ceza kanunlarmda salt bu görü şe yer verilmemiş
ise de, psikopatolojik öğerıin kapsam olarak geniş tutulduğu
ülkelerde bu görü şe bir yönelim söz konusudur. Nitekim,
Höllanda, Belçika ve Fransa'da kişinin suçlu davranı.şının nite-
liğini bilme veya davranışını kontrol kapasitesinden mahrum
bırakan her akıl hastalığı cezai sorumsuzluk kapsam ına dahil
edilmektedir.

12. 9. 3. 5. Azaltılmış Ceza Sorumluluğu

Cezai sorumsuzluk için Avrupa ülkelerinden Danimar-
ka, Norveç, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İzlanda,
Almanya, İtalya, İsviçre, İspanya, Portekiz ve Türkiye'de akıl
hastahğmın şiddetli olmas ını gerektirmektedir. Bu bağlamda,
akıl hastalığının belli evrelerini geçiren kişilerin cezai sorum-
luluklarınm azaltılması da kabul görmüş tür. Ancak, bazı ülke
kanunlar ında (Danimarka, Hollanda ve Norveç) azalt ıliruş
sorumluluğa açıkça değinilnıemiş ise de, sorunun varlığı kabul
edilerek, kanunlar ın içerdiği güvenlik ve tretman tedbirleri ile
bir akıl hastanesinde muhafaza ve tedavinin sorumlu suçlulara
uygulanması hususunun düzenlenmesi yoluna gidilnıiştir. Di-
ğer ülkelerde ise "azaltılnıış sorunıluluğun" açıkça hüküm altına
alındığı ve böylece de sorumlulu ğu azaltılnıış suçluların ceza
ve/veya tretman yoluyla güvenlik tedbirine tabi tutuldu ğu
görülmüştür.

Görülen odur ki, sorumsuzlukla azalt ılmiş sorunılulu-
ğu ay ıran iki ölçütten biri, ak ıl hastalığının derecesi (nicelik
açıs ı ndan farklı lık); diğeri ise, akıl hastalığırun türüdür (nitelik
açıs ından farkl ıl ık).

Türk Ceza Kanunu Ön tasar ısında azaltılmış sorumluluk
hali sorumsuzluk maddesi içinde düzenlenerek bu ki şilere de
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ceza verilemeyeceği ön görülmüş (TCK Öntasarı, madde 33); CEZA
yeni TCK ile eski yaklaşıma (ceza indirimine) dönülınüştür.	 BILIMI

12.9. 3. 6. Akil Hastas ı Suçlular için Yaptırım Seçimi

Akıl hastas ı suçlular bakımından, akıl hastalığının zaman
oldukça önemlidir. Suçlu, suçun i şlendiği s ırada ak ıl hastas ı ve

bu hastahğı duruşma s ırasmda da devam ediyorsa, kanunlarca

suçun işlendiği an veya mahkumiyet anm ın kabul edilmesi

bakımından bir fark yoktur. Bu durumda, aklen hasta olan
suçlular için ön görülen hastanede muhafaza ve tedavi altına

aimma tedbirine başvurulacakfır.

Suçlu, suçun işlendiği an akıl hastası fakat duruşmada bu
hal devam etmiyorsa, sanığın beraat ettiğine tamk olunmakta-

d ır. Kuşkusuz, ceza verilmeyecek bu kişilere akıl hastanesinde
muhafaza tedbiri uygulanmas ı da anlams ız olacaktır. Bu şekil-
de uygulamaya yer veren ülkeler sırası ile Belçika, Avusturya,
Fransa, İsveç, İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'dir.

Suçlu, suçun işlendiği an akıl hastas ı olmayıp, duruşmada

akıl hastas ı olmuş ise, ön görülen tretman ve tedbir türü her
ülke için belirlenen zamana dayal ı bulunmaktadır. Belçika

Sosyal Savunu Kanunu (madde 7), Isveç (Bölüm 31, k. 3 ve 4)

ve İtalyan (madde 203) Ceza Kanunlan ve İngiliz Akı l Sağlığı

Kanunu cezanın tayin edilmesi zamanını esas almış bulun-

maktadırlar.

Suç işledikten sonra, özellikle hafif derecede ak ıl hastaliğın-
dan muzdarip veya duygusal dengesizlik içinde bulunan ki şiler

bakmiindan, tutııklamp cezaevine konulduklar ında "cezaevi

saykozu" oluş tuğuna tanık olunmaktad ır. İşte bu durumda,

ceza verilmekte ise de, cezanın infazı ertelenmektedir (Bkz.,
CMUK m. 399/CGTİK m. 16). Almanya'da da suçlunun ceza
tayini veya cezanın infazı sırasında akıl hastaliğından muzdarip

olması hali, infazm tehir edilmesi sebebini oluşturmaktadır
(Bkz., Alman Ceza Usulü Kanunu, 455-1).

Akıl hastası suçlular için seçilecek yapt ırımda suçun nite-

liği önem kazarımaktadır. Baz ı ülkelerde "makullük" kuramına
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CEZA yer veren ilkeler konulmuş tur. Sanığın ufak türden suçlar
BILIMI işlemiş olmas ı halinde kendisinin akıl hastanesinde muhafaza

ve tedavisi uygun olmayacağı gibi hakl ı da gösterilemeye-
cektir. Nitekim, Belçika (Sosyal Savunma Kanunu madde 7) ve
İspanya'da (İspanya Ceza Kanunu madde 8, k. 1, alt-k. 2 ve k. 3
alt-k. 2) sanığın kabahat türü suç işlemesi halinde tretman ve
güvenlik tedbirlerine izin verilmemektedir. Keza Avusturya'da
(Avusturya Ceza Kanunu madde 21) akıl hastanesinde mühafa-
zaya ancak en az bir y ıla kadar hapis cezas ı verilbilecek suçlar
için izin verilmektedir. İtalya'da (İtalya Ceza Kanunu, madde
219), akıl hastalığı sebbiyle cezai sorumlulu ğu azaltılmış suçlu
için bir güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesinde muhafaza
ve tedaviye ancak bu kişi tarafından işlenen cürüm için (tak-
sirli olmayan) kanunun tespit etmiş olduğu hapis cezas ının
asgari beş yıldan az olmamas ı halinde başvurulabilmektedir.
İngiltere'de Akı l Sağlığı Kanunu'na göre, ancak hapis cezas ı ile
cezalandırilabilecek suçlular için akıl hastanesi bakmiina izin
verilebilmekte; Almanya'da da genel mü kullük ilkesi tretman ve
güvenlik tedbirleri uygulamas ında göz önünde bulundurul-
maktad ır (Ceza Kanunu, md. 62.)»2

Türk Ceza Kanunu'nda yalnızcaflile değinmekle yetiriilmi ş
ve hastanede muhafaza süresi bakımından "isnat edilen suçun,
ağır hapis cezasını gerektirmesi halinde" sürenin bir y ıldan
az olamayacağı belirtilmiştir (Eski TCK madde 46, 47).211 Yeni
Ceza Kanununda fili ve suç deyimleri dışında s ınırlay ıcı bir
düzenleme getirilmemiş; ayr ıca yürürlükteki kanunda sözü
edilen bir yıllık süre de kaldırılmıştır.

"StGB Md. 62. Oranl ıhlı k ilkesi. Emniyet tddhi ri fail tarafı ndan işlenmiş olan,
ilerde işlemesi muhtemel olan suçlar vefailden kaynaklanan tehlikenin derecesi
ile oranhl ı değilse, emniyet tedbinne hükmedilemez. "TCK Tasan Madde 3-
(1) Suç işleyen kiş i hakkrnda işlenen filin ağı rl ığıyla orantı h ceza ve güvenlik
tedbirine hük ınolunur.
1996 y ıl ında kesinleşen mahkumiyet kararlar ı taramas ında haklar ında
TCK 46/47 madde uygulanan san ık say ıs ı 197dir. M. T. Yücel, Adalet
Psikotojıs ı, Ankara 2007; Almanya'daki say ısal görünüm için Bkz., H-L.
Schreiber, "Psikiyatrik ve Hukuksal Kriterler Aras ında Kusur Yeteneği
Değerlendirilmesi", Tıp ve Ceza Hukuku, (Seçkin Yaymevi) Ankara 2004,
s.2£
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12. 9. 3. 7. Ak ıl Hastalığı Kapsamı 	 CE İA
BIIIMI

Akıl hastalığı bilimsel bir kavram olmay ıp, psiko analitik 

bir kavramdır. WHO'nun hastal ıklarm uluslar aras ı sınıflan-

d ırilmas ının 10. Revizyonunda (ICD-10) temel kavram olarak

bozukluk yer almaktadır. Hastahk deyimi bakımından hukuk

sistemlerinde anlay ış fark ı görülmektedir. Ne var ki, ak ıl
hastalığının organik, işlevsel; devaynlı, geçici veya devrik; te-
davi edilir veya edilmez; irsi veya edinilmi ş, irade dışı olmas ı

(automatizm)'3' veya olmamas ının fark etmediği konusunda

görüş birliği vard ır.

Akıl zay ıflığı bak ımından tüm Avrupa ülkelerinde cezai

sorumluluk söz konusu değildir. Bu yaklaşım bazen Isveç

örneğinde olduğu gibi açıkça hükme bağlannııştır (Isveç Ceza

Kanunu m. 33, 2). Psikopatl ı.k ve cinsel sap ıklar ında ancak

belli bir şiddet derecesine ulaş tilclarmda cezai sorumlulukları
olmayacağı konusunda görüş birliği vard ır. Görüleceği üze-

re, her psikopat akıl hastası olmadığından ancak akıl hastas ı
sayılabilecek durumda olanlar (saykozun ba şlangıcı gibi) için
sorumsuzluk defisi ileri sürülebiir. Zaman zaman E. TCK 47.
maddesinin tartışmalı bir uygulamaya dönü şmesi sonucu,

baz ı mükerrer suçlu psikopatlarm te şvik edildiği göz ard ı
edilmemelidir. Nitekim, Amerikan Hukuk Enstitüsü taraf ından

hazırlannuş bulunan Model Ceza Kanunu'nda "yaln ızca itiyadı

suçluluk veya an tisosyal davran ışla ortaya ç ı kan anorniallik halinin

akıl hastal ığı veya zayıflığı" kapsamında olmayaca ğı normiaştı-

rılm ıştır (Model Ceza Kanunu madde 4).

Otomatizm (automatizm) tüm suçlara özgü bir savunudur. Zanl ının ey-

lemleri kontrol ötesi, irade dışı oluşmaktad ır. Tipik örnekleri uyur-gezer-

lik, !üpnotik trans halindeki eylemler, refleks eylemleri ve convuls ı ons'd ır.
Böyle bir durumda zanl ı eylem sonucundan sorumlu de ğildir. Eylem,

bir bakıma, kendi eylemi değildir. Kişi cezaland ırmay ı hak etmediği gibi

ceza da rasyonel bir amaca hizmet edeme yecektir. Kuşkusuz, ak ıl hasta-

lığmdan kaynaklanan ko şullarda otomatizm cezai sorumsuzlu ğu davet

edecektir. Otomatizme alkol veya uyu şturucu madde gibi harici etmen-

ler vücut vermiş ise, sonuç ko şul ak ıl hastal ığına bağlanamaz ve tüm

suçlar için bir savunu değildir (TCK md. 34-2). Yine, ihmali hareketlerde

(örneğin diabetik hastamn fazlaca insulin almas ı veya ınsulin ald ıktan

sonra yemek yememesi) kişi otomatizme neden olan durumdan sorum-
lu bulunmaktadır.	 -
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CEZA	 Yeni TCK'da (madde 57'de, toplum aç ısından tehlikeli-
BILIM İ liginin ortadan kaiktığının veya önemli ölçüde azald ığmm

belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim karar ıyla serbest
bırakılabilir) akıl hastalar ının "telı likelilik hali" oluşturduğu;
ve bu halin ak ıl hastalığının salah bulmas ı sonucu veya ba şka
bir sebeple (örne ğin yaşlanmayla) ortadan kalkaca ğı kabul
edilmiştir.

Yeni TCK ile cezai sorumsuzluk için M'Naughten kuralı
(yanlış-doğru tetsi) ile dayanılmaz dürtü testleri birlikte getiril-
miştir. Unutulmamal ıdır ki, adam öldürme ve intihar eyleminin
obsesif-kompulsif nevrozdan kaynaklandığı görülmemiş tir.
Kısmı cezai sorumluluk açısndan bu kez yalnızca dayanılmaz
dürtü testi ile yetiriilmiş tir: "Birinci jikrada yaz ı l ı derecede olma-
nıakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davran ışları n ı yönlendirme
yeteneği azalmış olan kişiye... verilecek ceza, alt ıda birden fazla ol-
nuı n ıak üzere indirilebilir" (Yeni TCK madde 32/2).

Bu düzenleme biçimi ile suçlar için cezaevi yerine (özel
güvenlikli) akıl hastanesi bak ınıı ikame edilmek istenilmiş tir.
1997 Öntasar ı gerekçesinde bu konuya ilişkin doyurucu bir
değerlendirme yer almadığı gibi kategorik olarak ifade edi-
lenlerde, yukar ıda değinilen mukayeseli hukuk bulgularma
duyarlık gösterememektedir.

Yeni TCK'da fiilin anlam ve sonuçlar ı bak ımından hukuki
betimlemesine neden ba şvurulduğu anla şılamamıştır. Ka-
nundaki cezai sorumsuzluk ile güvenlik tedbirleri düzenlemesi
şöyledir:

Akıl hastalığı
Madde 32- (1) Ak ıl hastalığı nedeniyle, işlediği filin hukuk t
anlam ve sonuçlar ı n ı algılayanıayan veya bufiille ilgili olarak
davran ışlann ı yönlendirme yeteneği önemli derecede azaln ıı s
olanAln ıan Ceza Kanunu'nda hareket etme kabiliyetine
sahip bulunmayan bir kimse) ki şiye ceza verilmez. Ancak,
bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine l ıük,nolunur233

Alman Ceza Kanunu 20. paragrafı (Ruhi bozukluklardan dolay ı kusur eh-
liyetsizliği): Hastal ık teşkil eden ruhi bir bozukluktan, esasl ı bir bilinç
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Akıl hastalarma özgü güvenlik tedbirleri 	 CEZA
Biùmi

Madde 57- (1). Fiili işlediği s ırada akıl hastas ı olan kiş i hakkında,

koruma ve tedavi amaçl ı olarak güvenlik tedbirine hük ınedilir.

Hakkı nda güvenlik tedbirine hük ınedilen akı l hastaları, yüksek

güvenlikli sağlı k kunı mlarmda korun ıa ve tedavi altına al ın ır-

lar.

Bu fıkrada görüleceği üzere güvenlik tedbirinin süresi aç ı-
s ından asgari bir süre öngörülmemesi toplum açısından riskli
bir düzenleme görünümündedir. Unutulmanıalidlr ki, bu kap-

samdaki bir şizofrenin sağlık kurulunca düzenlenen raporda
toplum açıs ından tehlikeliliğinin ortadan kalktı ğıııı n veya önemli

ölçüde azaldığın ın belirtiln ıesi üzerine ertesi gün mahkemece sal ı-
verilmesi mümkün olmaktad ır» İngiltere' de ııısanity kuralına

ismi verilen M'Naughten akıl hastanesindeki 20. y ılında öldü.

Gerçekte akıl hastalarınm tretman merkezlerinde hiç kimseye
tehlikeli olmayaca ğı belirleninceye kadar kurumda kalmas ı
benimsenerek "tehlikenin önemli derecede azaln ıas ı halinde sal ıve-

rilnıe olası lığı " tümcesi kanundan çıkarilmah idi. Önerdiğimiz

yaklaşım benimsendi ğinde yüksek güvenlikli akıl hastanesinde

kahş süresi bazıları için müebbet olabilecektir. Azaltilm ış cezai

sorumluluk bak ımından getirilen düzenleme ise şöyledir:

(2) Birinci jikrada yaz ı lı derecede oln ıan ıakla birlikte i şlediğ i

fiulle ilgili olarak davran ışları n ı yönlendirme yeteneği azaln ıış

(Alman Ceza Kanunu'nda ehenı nı iıjetli derecede azaln ıışsa)

bozuklu ğundan veya akıl zay ıflığından veya başka bir anormal a ğır ruhi

durumdan dolay ı, fiilin hukuka aykı r ılığını anlama veya bu anlay ış a
göre hareket etme kabiliyetine sahip bulunmayan bir kimse, kusurlu hareket
etnıiş olmaz.	 -

236 YTCK'da Jiil ve suç deyimleri d ışında s ınırlay ıc ı bir düzenleme getiril-
memi ş; ayrıca yürürlükten kalkan 765 say ıl ı TCK'dak ı minimum bir

y ıll ık gözlem altında tutulma koşulu kald ınlm ış tır. Yeni düzenlemenin

özgün yan ı sal ıverilen kişinin toplum aç ı s ı ndan tehlikeliliğinin arttığı an-

laşı ldığında yeniden güvenlik tedbirine tabi tutulabilmesidir. Yaln ız de

jure düzenlemenin, gazete çetelelerinden alman örneklerin belgeledi ği

üzere, ak ıl hastanelerinden sahverilen yüksek riskli hastalara karşı sos-

yal savunuyu sağlamas ı kuşkulu görülmektedir. Bkz., "Ölüm makinesi
8 y ılda 18 can ald ı", Vatan, 25.12.2002 s.5; "Terminatör yine dehşet saçtı"
Akşam, (804/2004) s. 3; "Bu raporlu delinin d ışanda ne işi var?", Sabah,

(24.02.2004) s. 6.
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CEZA	 olan kişiye, ağırlaşt ı r ı lm ış müebbet hapis cezas ı yerine yirmi
BILIMI beş y ı l, müebbet hapis cezas ı yerine yirmi yı l hapis cezası verilir.

Diğer hüllerde verilecek ceza, alt ı da bi rden fazla olmamak üzere

indirilebilir.237

Özetle, ceza kanunlar ının toplumu koruma i şlevi, cezaların
genel önleme etkisinden çok akıl hastalığı veya zayıflığı sebe-
biyle ceza sorumluluğu tamamen veya kısmen kaidırılacak suç
faillerine uygulanacak yaptır ımın özel önleme etkisi şeklinde
kendini göstermektedir?38 Bu bağlamda, şimdiye dek aç ılmu
yap ılan teorik/normatif yakla şım sorgulanarak, gerçekte san ı -
ğın suçu işleyip işlemediği/suçlu olup olmadığı saptanarak; bu
saptama sonras ı yaptıran ve tretman türünün (akıl hastanesi
mi, cezaevi mi, yoksa her ikisin birlikte olaca ğmın) belirlenmesi
yaklaşımı özellikle ülkemize özgü ço ğu sorunları giderebilecek
nitelikte.görülmektedir.

Akıl maddi anlamda mevcut olmay ıp, çıkar ırnsal, teorik
bir yap ıttır: Aklın normalliği için kesin testler, akhn niteli ği öl-
çümleri yoktur. Bu nedenle, akli sorumluluk karar ı, her zaman,
öznel argümana ve tartışmaya aç ık olacaktır. Yalnız, "çivici
katil" gibi hareket eden bir ki şinin normalliğinden söz etmek
ve tartışmak da saçma olacakt ır. Sonuçta ortaya ç ıkan, suçlu
kişi için ceza mı, yoksa hastane tretınanının mı gerekli olduğu
sorusu temelde ahlaki bir sorun olarak varlık göstermektedir.
Bu konuda hAkimler veya psikiyatrlar ın karar vermeye en
yetkin kişiler olduğu tartışmayı davet eder bir sorudur.

Alman Ceza Kanunufl. paragraf (Azalt ılm ış kusur ehliyeti): Failin, fiilin
hukuka aykırılığını anlama veya bu anlay ışa göre hareket etme ehliye-
ti, :20'de gösterilen nedenlerle fiilin icras ı s ıras ında e/ ıemn ı iyelli derecede
aza!m ışsa ceza 49 fıkra Ve göre hafifletilir.
Council of Europe, Studies on Crirninal Responsibilihj and Psychialric Treat-
ment of Mentaliy ili Offenders, Strasbourg 1986; K. Dinçmen, Adli Psikiyat-
ri, Istanbul 1984, ss. 21-27; Her ülkede var olan tedbirler d ışmda sujeler
için "suçlular" ve "ak ıl hastaları" şeklindeki geleneksel ayn ırı büyük
ölçüde anlam ı nı yitirmiş olup; psikolojik rahats ı zl ıkları olan suçlulann
cezaland ınlmas ı ve tıbbi tretmana tabi tutulmas ı görüşü ağırl ık kazan-
mış tır bkz., Council of Europe, Psyhosocial inleruentions in the criminaljus-
tice system, (Criminological Research, Vol. XXXI) 1995, p. 159.
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Yeni Kanunda alkol ve uyuş turucu madde ba ğımlıları için [[LA

iyileş tirme ve güvenlik tedbiri olarak "zorunlu tedavi" ön gö- BitiMi
rülmüş tür: 57. madde (7). bendine göre" Suç işleyen alkol veya

uyuş turucu madde bağıml ıs ı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol

veya uyu ş turucu madde bağı ml ıları na özgü sağlık kurulu şunda te-

davi altına al ı nmas ı na karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol veya

uyu ş turucu madde bağı n ı l ı lığındaıı kurtulmaları na kadar devan ı

eder". Bu tür tretmarun yalnızca kurumla smırland ırılmay ıp;

gözetinıli ayakta tedavi de (ambulatory tretmanı) içermesi; süre-

nin akıl hastalarma özgü güvenlik tedbirinde oldu ğu gibi gayri

muayyen süreli olması karşısnda suiistimali önleyici nitelikte

güvencelere kavuşturulması gerekmektedir.

12. 9. 4. Yaptırımlar Sistemi

Yeni TCK'daki yaptırımlar sistemini irdelemeden önce

ülkede önceki yaptırmılarm görünümünü sergilemekte yarar

görülmüştür. Bu amaçla 1993 yilma ait seçilmi ş metropol ad-
liyeleri ceza mahkemelerince verilen mahkumiyet kararlar ın-

daki yaptırımlarm oransal da ğılmiina a şağıdaki tabloda yer

verilmiş tir

Tablo 84.
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CIZA	 Aşağıda 2005 y ıl ında yetişkin suçlular hakkrnda verilen
BILIMI mahkumiyet kararlar ındaki yaptırım dağılımına bak ıldığında

cezaevi nüfusu aç ısndan önemli gelişmeye tanık oIuı makta-
dır.

TCK'nın ihlali bağlamında; yoğunluk gösteren maddelere
göre mahkum olanlarm, (1993 y ıl ı itibariyle) a ğır ceza mer-
kezlerindeki ortalama hürriyeti ba ğlayıcı ceza tarifesinin (y ıl
olarak) dağılımı ise aşağıda verildiği gibidir;

TCK Adana Ankara Erzurum Istanbul Izmir Konya San ısmı Sivas Trabzon

202	 2.4	 2.6	 2.4	 1.9	 2.8	 2.3	 2.9	 2.1	 2.7

227	 3.0	 3.1	 2.3	 2.6	 2.8	 3.1	 3.9	 2.5	 3.1

342	 24	 2.5	 2.3	 2.5	 2.5	 2.4	 2.4	 2.6	 2.4

345	 0.7	 1.3	 0.8	 1.4	 1.3	 1.6	 1.6	 1.0	 1.5

403	 8.4	 10.1	 11.4	 10.0	 8.6	 10.8	 10.3	 10.5	 9.3

404	 3.8	 4.6	 2.5	 3.9	 3.8	 3.9	 3.3	 18	 3.4

414	 6.6	 8.9	 7.1	 8,0	 7,0	 7.5	 7.5	 7.6	 8.3

416	 2.6	 4.1	 4.8	 4.7	 4.1	 3.7	 5.3	 5.2	 3.3

418	 4.2	 5.8	 7.2	 7.3	 61	 6£	 6.9	 7.1	 5.8

448	 16.0	 15.6	 15.4	 14.7	 14.6	 15.3	 15.8	 15.7	 15. 9

449	 18.6,	 19.3	 20.6	 17.9	 17.8	 19.0	 19.1	 17.5	 20.6

450	 24.9	 24.9	 20.0	 210	 25.5 22.4	 24.3	 24.7	 24. 1

456	 2.1	 1.9	 2.6	 1.9	 2.8	 1.8	 1.9	 2.1	 1.7

491	 0.9	 1.0	 1.2	 0.9	 1.1	 0.9	 1.0	 1.0	 0.7

492	 1.6	 1.6	 1.0	 1.5	 1.8	 1.3	 1.8	 1.5	 1.1

193	 1.9	 2.1	 2.0	 2.1	 2.3	 2.1	 1.7	 1.9	 1.7

497	 13.6	 14.5	 172	 15.7	 14.0	 13.1	 14.4	 13.9	 13.5

Yeni TCK uygulamas ı aç ısından tarifenin de Jackı belir-
lenmesi ve karşılaştırma yap ılması için yukarda tabloda yer
alan suçlara özgü süre saptamas ı Adli Sidil ve istatistik Genel
Müdürlüğü'nce yapılmalidır. Yeni TCK'ya göre aşağıda yer
alan suçlulara ait hapis cezalarm ın alt-üst s ınırlar ı kanundaki
yaptırımlar tarifesi hakk ında genel bir fikir vermeye yeterli
görülmüştür:
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Tablo 85.

12. 9. 4. 1. Ceza Yaptırımlannda Farklıl ık

Pedagojik amaçla yinelersek, ceza yapt ırımları uygulaması
ile hükmedilen hürriyeti bağlayıcı ceza süresi bakımından ülke-
ler arasında farkliliklar oldu ğu gibi ayni ülkedeki mahkemeler
aras ında da farklılıklara tanık olunmaktad ır. Bu tür ülke içi
karşılaştırmalar Kanada, Avustralya, ABD, İngiltere ile Türkiye
için yapılm ış olup; İngiltere'de otuz sulh ceza mahkemesini
kapsayan çalışmada;bir mahkemenin, önüne gelen suçlular ın
% 46'smı para cezasına mahkum ettiği, diğerinde para cezası
uygulamasırun %76'ya ulaştığı; hürriyeti bağlay ıcı ceza uygu-
lamas ında ise, mahkemeler arasındaki değişimin % 3 ile % 19
arasında olduğu saptanmıştır. Ne var ki, anlan mahkemelerde
yıllar itibariyle bir de ğişime tank olunmamıştır. Türkiye'de
ceza uygulamas ı bakım ından mahkemeler aras ında görülen

farkhlığa ise, özellikle k ısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya se-
çenek ceza ve tedbirlerin uygular ımasmda tanık olunmuştur.

ABD' de Federal düzeyde mahkemelerce hükmedilen
adil olmayan ceza farkhuığını gidermek üzere suçlar ı ciddiyet
derecesine göre s ınıflandıran, kişinin sabıka durumunu göz
önüne alan 43 seçenekli bir şemayı içeren rehber ilkeler (Fe-

CEZA
Bitimi
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CEZA dert ıl Sentencing Guidelines yaz edilmiş ise de, son yıllarda bu
B İ t İ M İ illcelerden (downwnrd) sapma gösteren ceza mahkumiyetleri

yoğunluk göstermekte; suç oran ı azalırken cezaevi nüfusu
artmaktad ır?39

Para cezas ı Avrupa'da en popüler bir yaptır ım olup; Al-
manya, Avusturya, Finlandiya ve İngiltere'de tüm yaptırımla-
rm % 70 'inden fazlas ı para cezalar ından oluşmaktad ır. Daha
önce, ülkeler açısından cezaevine giren hürriyeti ba ğlay ıcı
cezaya hükümlü say ısı bakımindan 1990 yıl ında hükümlülerin
ceza süreleri itibarıyla dağı lımına yer verilen tabloda görüldü-
ğü üzere uzun süreli hürriyeti ba ğlayıcı ceza hükümlü say ısı
Portekiz, Türkiye ve İngiltere'de yoğuı)luk göstermekte; özel-
likle İngiltere ve Türkiye (aflara karşın) bu konumunu uzun
süredir korumaktad ır.

Bir ülkedeki suç oram kendi yasalar ı ve dinamiklerine göre
yükselip düşerken, hürriyeti ba ğlay ıcı cezaya mahkumiyet
siyaseti de kendi dinamiklerine göre gelişmekte ve değiş -
mektedir. Bu iki sistem birbirinden ba ğıntsızdırlar. Nitekim
100.000 nüfustaki suç ve cezaevi nüfus oranlar ına ait aşağıdaki
tablolar ın belgelediği üzere İskandinav ü1k1erinde hürriyeti
bağlayıcı cezaya başvurmada çarp ıcı bir farklihk kadar kay ıt-
lara geçen suçluluk geli şiminde de çarp ıc ı bir beıızerliğe işaret
etmektedir: Finlandiya'da nıahpus oramnın fazlaca azalmas ına
karşılık İskandh ıav ülkeleri suç oranları simetrisinin bozulma-
dığı g45rülmektedir.24°

R. W. Zobel, "An Overview of the United States Sentencing Guidelines",
Resource Malerial Serics, no. 55 (UNAFE!) Fuchu Tokyo (March 2000) pp.
357-376; eleş tirisi için bkz., D. J. Gottlieb, "Ceza Tayininde Rehber ilkeler
Kritiği", Ceza Hukuku Reformu, (Umut Vakf ı ) Istanbul, 2001, ss. 253-260.

240 T. Lappi-SepplL "Sentencing and Punishment in Finland: The Decline
of the Repressive ideal", Punishment and Penal Systems in VVesten ı Coun-
tnes, (Ed. by M. Tonry and R. Frase) New York: Oxford Universiiy Press,
2001.
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CEZA
BiLİMİ

	Cezaevindeki Nüfus Oranı 	 Suç Oran
(1950-1997)
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Popülist ceza yaklaşım ının bilimsel gerçekleri göz ard ı
ettiğidir. Siyasete egemen olan popülist yakla şımın yakm bir
geçmişte ceza hukuku alanına da s ıçrad ığırıa tanık olunmuş ve
"popülist ceza" kavramı kriminoloji'ye yer etmiştir. Bu kavram
"yasa koyuculann cezai değerini göz ard ı ederek daha ziyade popü-
larite beklentisine dayal ı siyasetleri yasalaş tı rma eğilimine" işaret
etmektedir. Ceza siyasetindeki bu geleneksel yakla şıma özgü
başlıca sakmcalar şöyledir:

1. Girift sorunlara basit çözümler getirilmesi;

2. Sistematik krinıinolojik araştırma sonuçlar ı ile tutars ız
olmas ı ;

3.Gereksiz ıstırap kaynağı olmas ı yamnda maddi ve sosyal
bedelinin yüksekliğidir.

Siyasiler popülist süreçte cezai "silalı lrnı n ıa yan şına" kilit-
lenmekte; her parti seçmenleri arasmda popülarite kazanmak
üzere halk ın korunmas ı için cezalar ın daha a ğırlaştır ılmasmı
önermektedir. ABD'de tavana vuran cezai eskalasyon süre-
cini Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye'nin de kat etme ğe
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CEZA başladığı görülmektedir. Ülkedeki popülist yakla şımın nas ıl
BILIMI oluştuğu konusunda geliş tirdiğim matematiksel modele a şa-

ğıda yer verilmiştir.

Cezalar ın önleyici etkisinin ölçümlemesine esas olmak
üzere "beklenen ceza şiddeti/korkusu" şu şekilde formüle edile-
bilir: CK= O'Y

CK: Ceza korkusu

0: Yakalanma ve mahkumiyet olas ı lığı Y: Yapt ı rı m

Adil yarg ılanma hakkı bağlamında sanıklara özgü yaratı-
lan bir hakla suçlu/masum ki şiler açısmdan (0)'da bir azalma
yaratıldığı; masum ki ş i kadar suçlu kişiyi de mahkum etmenin
zorlaş tığı CMUK tadilatı sonras ı dile getirildiği gibi şartla sa-
hverme oranındaki yükseklik nedeniyle de cezan ın etkisizleş-
tirildiğinden söz edildi. Bu konumdaki CK'n ın eski seviyesine
getirilmesi doğrultusunda kamu oyu baskı ile yasama organı
ya (Y)'yi a ğırlaştırarak, ya da bütçeden CMK pay ını azaltarak
ve/ya anayasal nitelikte olmayan usul haklarını kısarak (0)'yu
eski seviyesine yükseltme iradesini sergileyebilir. Bu tepkiler,
yasama organının sanık haklarında beliren yoğunlaşma/sa-
nıkları koruma olgusu karşısında suçta beliren artışa karşı
olmaktad ır. Nitekim, yeni ceza siyaseti ile ko şullu saliverilme
için çekilen asgari ceza süresi /2 den 2/ 3'e yükseltihrıiş; aç ık
cezaevlerinde bulunan hükümlülerin her ay ı için alt günlük
ceza indirimi de kald ırılmak suretiyle medyan olarak çekilen
ceza süresi artırılnıış; periyodik aflarm ç ıkarılmas ı bir kez daha
kaçınılmaz hale gelmi ş tir.

Yukarı daki formüle dayal ı, işlenen bir suç için bek'enen
ceza korkusu, suçlu kişi ile masum kişideki beklenti fark ı olarak
belirmektedir: CK= C K- C. K, veya CK Q*Y O*Y

= san ığın suçlu ofdu ğunda ceza gönne olas ı ltğı;

°m sanığın masum olduğunda ceza görme olas ı lığıd ı r.

Bu formülde ön görülen yapt ırm-ıın her iki halde de aynı
olduğu kabul edildiğinde formül görüntüsü şöyle olmaktad ır:
CK=(O O) Y. Bu konumda yaptırım olasılığı suçlu olmayana
bakılmaksızm aynı olacak (yanı o= ° ise) ve bu konumda suç
işlemedeki ceza korkusu sıfır olacaktır.
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Medyanın genelde gerçeği yansıtmayan "suç haberleri" ile CEZA

pompalanan suç korkusu, yaratılan isterya cezalarm ağırlaştı- B İİLMI

nimas ı doğrultusundaki popülist bir yakla şıma yol vermekte

ise de, bunun ço ğulcu bir bedeli olaca ğı göz ard ı edilmektedir.

Ekonomi, trafik veya eğitim konusunda farklı öneriler getiren

siyasiler rasyonel planlama gereği bu önerilerin maliyeti ile

kaynağının nas ıl sağlanacağma işaret etmek zorundadırlar.

Kuşkusuz, aynı gereklilik suç ve ceza siyaseti ba ğlam.mdaki

öneriler içinde geçerli olmalıdır. Yalnızca hukukun etkinliği
ve kamu düzenini istemek yeterli görülmeyerek, cezalar ın
ağırlaştır ılmasınifl suçta ne kadar azalma sağlayacağma ilişkin

tahminler ile artan hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamas ının
kamu maliyesine getireceği parasal yükün ne olaca ğı da ortaya

konulmalıd ır. İşte siyasetin diğer alanları için geçerli olan "hesap

sorulmas ı" standardının ceza adaleti için de geçerliği de facia

beninısendiğinde cezalarm salt a ğırlaştır ılmasi yaklaşıınmın
cazibesi önemli ölçüde azalacakt ır.

Bu amaçla siyasiler kriminolojik gerçeklerden bilgilen-
dirilmelidir. Yeni ceza siyaseti ve Ceza Kanunu'nun cezaevi
nüfusu üzerindeki etkileri üzerine do ğru tahminlerin yapıl-
ması; teori, ampirik araştırma ve uygulama arasındaki büyük

boşluk giderilmelidir. Bu tahminler yap ılmadığından cezaevi

nüfusu ciddi bir artış sergileyerek 30.04.2007 tarihi itibariyle
80.774'e ula şmıştır. Bu sonuç, kriminolojik temeli olmayan
ceza siyasetisir ıin hayal k ınklığı ötesinde bir işlevi olmadığını
göstermeye yeterli bir kanıttır.

Farkli seçenekler aras ında siyasi tercih yapmak konumun-
da olan siyasiler olas ı gerçeklerin leh ve aleyhindekileri aç ıkla-
makla yükümlüdürler. Halk onlardan bunu beklemektedir. Bu
nedenle, hürriyeti bağlayıc ı cezanın ne sağlayabileceği, sırurmin

ne olabileceği ile tehlikeleri konularında siyasilerin bilinçlen-

dirilmesine yard ımcı olunmal ıdır. XX. yüzy ılın son çeyreğinde

ülkemiz cezaevlerinde yaşanan acı gerçekler karşısında kabarık
cezaevi nüfusunun ne denli bir bedel ortaya koydu ğu unutul-

mamalıdır. Siyasiler fazlaca "insanc ı llik" ve "topluma yeniden

kazandırma" projelerinden etkilenmeseler de, zaman zaman
çok normal gibi görünen hürriyeti ba ğlayıcı cezaya fazlaca baş-
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CEZA vurulmasuıın parasal tutarından etkilenebileceklerdir. Sorun
BILIMI cezaevi mi inşa edelim, yoksa okul mu in şa edelim (!?) Evet,

hürriyeti ba ğlay ıcı ceza gerekli bir yaptırım olarak belirmekte
ise de, bu yaptırmıın tehlikeli suçlulara inhisar ettirilmesinde
büyük yarar vard ır.

12. 9. 4. 2. Yaptırı mlara Özgü Alt ve Üst S ınırlar

Türk Ceza Kanunu özel hükümler bölümünde yer alan
suçlar bak ımından yaptırın-dara özgü alt ve üst s ınırlara yer
verilmiştir. Cezalarm alt ve üst sınırları yaptırımın bireysel-
leştirilmesine olanak vermek üzere düzenlennü ş olup; yurtta
işlenen suçların artış göstermesine kar şısında temel cezanın
artırılmasma olanak veren bu düzenlemede alt-üst s ınır ara-
sındaki aralığın niceliği bakımından kanuna bak ıldığında 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y ıllık farklarm olduğu görülmekte-
dir. Suçlar ın toplumsal risk ve ciddiyet farkl ılıkları nedeniyle
yaptır ımsal farkl ılıklar ı doğal ise de, her suça özgü yaptrnmın
alt-üst s ınırlar ı arasındaki makasta beliren ve görünüşte suç-
ların ciddiyetine oranı gibi mantıki bir aç ıklaması olmayan bu
yaklaşım bir ele ş tiri odağı oluş turmaktad ır.241 Örneğin bir suç

241 Suç istatistiklerinde belirgin şekilde farkl ı l ık gösteren suçlara örneğin
h ı rs ızl ık ve ı rza geçmelere, suçlar ın içerdikleri ciddiyet farkl ı l ıkları ne-
deniyle, farkl ı ağı rl ık puan ı vererek kombine etmek söz konusu edil-
mektedir. Nekadar bisiklet h ırs ızl ığı ve teşhircilik ne kadar nıeskun ma-
halden h ırs ızl ık ve ırza tasaddiye eşit tutulabilir? 100 mu? 1000 n ıı ? Bu
ba ğlamda şu sorular da yanitlanmal ı d ı r: (a) Uç bal ık veya bir paltodan
hangisi daha s ıcak tutucudur? (b) Üç havuç ve iki patates topland ığın-
da ne eder? (a)'da bal ık ve paltoyu bağlayan müşterek bir olgu olarak
net kalori almabilir. Bal ıklar ı yiyerek paltoyu giymedi ğimizde mi yoksa
bal ıklar ı yemeyip paltoyu giydi ğimizde mi daha s ıcak hissedeceğimiz
sorusuna do ğru yan ı t "palto belki de daha s ıcak olabilir". (b) de ise ha-
vuç ve patatesin ait oldu ğu müş terek bir türü bulabitiriz ve bu yan ı t beş
sebze olacaktır.

Bu teorik yakla şım ceza mahkemelerindeki reel i ş yükünü saptama
sürecinde devreye girebilir. Her mahkeme türüne gelen i ş yükü için ge-
rekli işlem say ı ve süresinde var olan farklil ık, ayn ı mahkemeye gelen
işler (suç vasfının ceza adaleti sürecinde de ğ işmesi) içinde geçerlidir.
Ne var ki, ceza mahkemelerindeki y ı ll ık veya derdest iş yüküne değ i-
nildiğinde, tüm işler sanki aynı işlem süresini gerektirirrıı i şçesine say ı-
sal bir nitelen- dirme ile yetinilmekte; i ş yükünün ağırl ıkl ı ölçümü göz
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Min-Max

	

ıı )	
Kaç kez Aral ı g ı

	

3-6	 7	 3

	

3.7	 5	 4
	3-8	 11	 5

	

3-10	 4	 7

	

3-12	 1	 9

	

315	 1	 12

	

4-7	 1	 3

	

4-8	 2	 4

	

4-10	 4	 6

	

4-12	 1	 8

	5-8	 1	 3

	

5-9	 2	 4

	

5-10	 11	 5

	

5-12 1	 5	 -

TÜRK CEZA S İ YASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

için ön görülen 2 y ıllık alt s ınır ile 15 y ıllık üst s ınır mantıki CEZA

açıdan bir çelişkinin ifadesi olmaktad ır. Öte yandan 6 aya... / 1 B İ t İ M İ

y ıla..., 2 y ıla... ,15 y ıla kadar şeklinde ön görülen yapbrımlarda

belirlemelerin nasıl saptanabileceği de karanlıkta kalmaktadır.
Bu durumda hükmedilen ceza yapt ır ımlar ındaki eşitsizlik

kaçınılmaz olacaktır. Bu düzenlemedekiçarp ıkliğı sergilemek
üzere TCICnu (2004) özel hükümlerde yer alan suçlara ait
ay/yıl olarak yaptırım dilimleri dağılımı ile özel hükümlerde

ki belli y ıl aralığının kaç kez yer aldığma ait ayr ıntılı tablolara

aş ağıda yer verilmiştir.

I. Tablo 88.

ard ı edilmektedir. Bu durumu düzeltmek için farkl ı iş türlerini mü şterek
bir temele indirgemek do ğrultusunda örneğin meskenden yap ılan bir

h ı rs ızliğın belli say ıdaki trafik işine eşdeğerde oldu ğunun saptanmas ı
gereklidir. Bu süreçte belirlenen belli bir say ı, ağı rl ı k puan ıııı olu şturmak-

tad ı r. Bu bağlamda, cinsel suç içerikli bir davan ın yarg ılama ve iş lem

süresi hırsı zlığın dört katı ise, a ğırl ık puam dört olacak ve her iki davaya
bakan mahkemenin i ş yükü 4+15 olacaktı r. Kuşkusuz, a ğırl ık puanın ın
belirlenmesi için mahkeme içi ve d ışında görülen işlemler için gerekli

süre ölçümleri yp ı1rnal ıd ı r. Iş te bu türden yap ılan ölçünıler sonucunda

1993 y ı l ı nda ceza mahkemelerine yeni gelen i ş yükünün 1- 121.521 olma-

s ına karşın; reel iş yükünün 5. 766. 925 olduğu saptanm ıştır- Bkz., M. T.

Yücel, Krin ı inoioji, Istanbul (Umut Vakfı Yay ım) 2004, ss. 15-16.
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CEZA
	

Not: Tabloda alt-üst hadler arasındaki makas ın büyük
B İ L İ M İ
 

olduğu sütunlar bold'lu olarak gösterilmiştir.

Il. Tablo 89.	 ili. Tablo 90.

Mm-
Kaç Aralığı-

Max kez	 ay
(ay)

	

1-3	 1	 2

	

1-6	 3	 5
la-iy	 3	 11

	

la-2y	 1	 23

	

2-6a	 4	 4

	

2a-ly	 6	 10

	

3a-ly	 15	 9

	

3a-2y	 7	 21

	

4a-ly	 2	 8

	

4a-3y	 2	 32

	

6a-ly	 8	 6

	

6a-2y	 8	 18

	

6a-5y	 1	 54

	

9a-3y	 1	 27

Dilim/aralık genişliğine
göre yoğunluk da ğılımı

Aralik	 Kanunda
genişliği kaç kez yer

(yıl)	 aldığı
5	 45
2.:	 54
3	 39
4	 31
7	 14
6	 11
10	 8
1	 11
9	 2
12	 1
13	 1
8	 1

Öte yandan md. 190. yer alan "... on y ı ldan az olrnan ıalı"
ve keza "on beş yı la kadar... ile 170. mil. Etkin Pişmanlıktaki
1/3- 2/3 ve Yağma'daki 1/6-1/3 arahğmdaki oram saptarken
referans değerin ne olacağı belli olmadığından uygulamada
yaptırımda farklil ıklar, eşitsizlikler kaçınıliııaz olmaktadır.242

242 Kurallarm kendilerine vücut veren haklı nedenlere göre dar ve kapsam-
l ı olmas ı: Modem hükümetlerin gadrine u ğramış bir kişi kuralların ne
derece keyfi sonuçlar doğurınakta olduğunu bilir. Ozelle ş tirihıı iş/birey-
selleştirilmiş kararlar adil olabilirken, bireysel durumlar ı yeterince göz
önüne alamayan kararlar adil olmayabi]ir. Cezaya Fı ükmedilmesi süre-
cini irdelediğimizde, aç ık uçlu takdir yetkisi çokça eleş tirilerek, ilgili de-
ğişkenlerin say ıs ı oldukça fazla olduğunda, rijit nitelikli kurallara dayal ı
kararlann fazlaca adaletsizlik üretece ğine değinilmiş tir. Norveç'te al-
kollü vas ı ta kullanma hakk ındaki yasa kural ı nın rijit infazmm, kandaki
alkol yüzdesinin 0.05 üzerinde olmas ı halinde üç haftal ık hapis cezas ı na
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Halil
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Ilafli
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Bu durumda cezalar ın suça göre de ğil hakime göre değiştiği CEZA

kan ısı suçlular arasmda olu şmakta ve ceza adaleti sistemi olan BIIIM İ

güven duygusu zay ıflamaktad ır.

Cezada ödeşme ilkesine göre oranhl ık koşulu ba ğlammda
hafif suçlar için hafif cezalar ön görülürken a ğır suçlar için ağır
cezalar ön görülmektedir. Bu öneme uyarınca aşağıdaki şekil-

de olas ı suçlar ve olas ı cezalar başlığı altında iki kolonda suçlar

ve cezalar dizine yer verildi ğinde, suçlar kolonunda yer alan
her suçtan (S2, Si) cezalar kolonunda yer alan (C2, Cl) cezalara
çizilen çizgilerin birbirini kesrhemesi gerekmektedir.

Tablo 91.	 Suçlar	 üv ı l ı r

'\ ğı r

s2

(1
(1

$1

Cezada öde şme gere ği olması gereken görüntü böyle ise
de, her suça özgü a şağı ve yukar ı hadler arasındaki makasm

çok fazla oln-ıası rıedeniyle hafif suçlara özgü yapt ır ımlarm ağır
cezalar kümesinde yer aldığına tank olunmaktad ır.

Tablo 92.	 Suçlar	 Cealar

mahkumiyetin kişinin arabas ı n ı garaja sokmas ı veya hayat kurtarmak
üzere olması halinde de uygulanmas ı kayda değer bir örnektir. M. T.
Yücel, Hukuk Felsefesi, Ankara, 2004 s. 148.
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CEZA	 Öte yandan suçlar kolonunda yer alan ağır suçlara ait ce-
f İ L İ M İ zaların da hafif cezalar kümesinde yer almas ı olas ılığı vardır.

Tablo 93.	 - Suçlar	 (vzı i ı r

'tr 
j..	 f	 A ğu

NN

IIl ı f	
Ilüfif

Bu şekillerinde sergilediği üzere, TCK. 3. maddesinde yer
alan "Suç işleyen kişi hakkı nda işlenen fil/in ağırlığıyla orantı lı ceza
ve güvenlik tedbirı ne hükn ıolunur" normuna rağmen suçların
ağırlığı ile hükmedilen yaptırım ağırliğının eşleşmesi olasıliğı
azalmakta ve sonuçta klasik lex talionis 243 fire vermektedir..

Kuşkusuz, suçlara özgü ceza diimlerir ıin saptanmas ında
bilimsel bir standard ın olmas ı gerekir; en azından belli derecede
mağdura verilen zarann boyutu (ihlal edilen menfaat/yarar) ile
suçlunun sorumluluk derecesine (kasten ôldüren veya yaralayan
sanığın taksirle ayni eylemlerde bulunandan daha a ğır şekilde
cezaland ırmayı beklemesi) göre verilecek bir ağırlık puanı esas
alınabilir. Sorumuz şöyle ki, TBMM Adalet Komisyonu bu
saptama işleminde hangi ölçütleri kulianmış tır?

İşte, yine lükimin takdirine b ırakılan ve fakat bilimsel
referanstan yoksun bir düzenleme de şöyledir:

Mal ı n değerinin az olmas ı

Madde 145- Hı rs ızl ık suçunun konusunu olu ş turan mal ı n
değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirin ı yap ı labileceğ i
gibi,suçun işleniş şekli ve özellikleri göz önünde bulundurularak,
ceza vermekten de vazgeçilebilir.

° Ayrıca bkz., L. Katz, "Crinıinal law", A Crnnpanian ta Philosophy of Loto
and Legal Theory, (Ed. By D. Patterson) Blackwell Publishers, 2000. pp. 80-
95. 1. Kant, 77w Metaphys ıcs of Morals, ('rrans. by M. Gregor) Cambridge
and New York: Cambridge University Press, 1991, (333) 141; M. T. Yücel,
Hukuk Felscfesi, Ankara 2005, s. 184.
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Yağmadakinin aksine burada malın değeri az olmas ı ha- CEZA
linde ne kadar indirim yap ılaca ğı belirtilmemiş tir. Öte yandan, BILIM İ

malın değeri az olduğunda ilk soru şturma evresinde C. Savc ı-
lığınca takipsizlik karar ı verilmesi dava ekonomisi aç ısmdan
gerekli bir tedbir plarak belirmektedir. Nitekim mevcut ceza
usulü kanununda buna yer verilmektedir.

Madde 152(2) Yağma suçunun konusunu otu ş turan mal ı n

değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden ııar ıva kadar

indirilebilir.

Değer konusunda Yarg ıtay daireleri aras ında beliren fark-
lılığı gidermek aç ısmdan ölçüye bir standart getirilmemesi bir
sakınca olarak belirmektedir,

Ceza yaptırımlar ı arasında yer alan etkili bir yaptırım
türü de para cezas ıdır. Bu yaptırımm kişinin mali durumuna
uyarh bir etkinlikte hükmedilmesini sa ğlamak zengin ve fakir
açısından oranlı ve adil bir yoksunluk sa ğlamak üzere günlük
para cezası Kanunda hükme ba ğlanmış tır. Şöyle ki,

12. 9. 4. 3. Gün Para Cezas ı
Madde 52- (1) Adli para cezas ı , beş günden az ve kanunda

aksine hükünı bulunma yan hallerde yediyüzotuz (SIGB, Section

40-beş-ü çyüzaltıııış) günden fazla olmamak üzere belirlenen tan ı gün

say ı s ı n ı n, bir gümi karşı lığı olarak takdir edilen miktar ile çarp ı l ınas ı

suretiyle hesaplanan ı neblağın lıükün ılü tarafindıın Devlet Hazinesine

ödenn ıesinden ibarettir.

5-730 gün aralığı çok fazladır. Gün say ısı 1-120 olabilir;
yalnız samk birden çok suçtan yargılandığında yukarı s ınır
180 güne ç ılcartılabilir. Ne var ki, özel hükümler kapsam ında
suçlara özgü yaptırımlarda "Bin gün, bin be ş yüz gün,iki bin

gün, üç bin gün,beş bin gün, on bin gün ile yirn ı i bin güne kadar..."

ölçüler ön görülmü ştür. Soru bu saptamalar ın mantığı var
mıd ır? Günlük miktar ne ye göre saptanacaktır? Bu saptama-
da yer alacak ekonomik ve şahsi parametreler nelerdir? Nas ıl
saptanacaktır?2' Hakiniinin takdirine mi b ırakılacak? B ırakil-

244 Sokrates, "Para cezas ı n ı, ancak benim verebileceğ ini kadar kes ı nenizi dilerim"
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CEZA mayacaksa bunu saptamak için özel bir de ğerlendirme birimine
B İ LIM İ ihtiyaç olmayacak mı? Denetimli serbesti kurumunda oldu ğu

gibi etkili bir uygulaman ın gerektirdiği örgütlenmenin parasal
- tutarı hesapland ı mı? Yoksa istim arkadan gelir düşüncesiyle

Batı'da 100 y ıl önce uygulamaya koyulan kurumlar ı fantezi
olarak yasalla ş tırmak ötesinde bir işlevi olmayacağı göz ard ı
mı edilmektedir. Yok e ğer mali durum (net geliri) bak ımından
kişinin beyanına ihbar edilecekse, Finlandiya ceza kanununda
olduğu gibi yanlış bir beyana özgü "özel bir suç" oluş turmaya
gerek yok mu? Bu konuya ili şkin Kanundaki normatif düzen-
leme aşağıda sergileıımektedir:

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Liras ı olan birgün karşı lığı
adli para cezasın ı n n ı iktarı, kişinin ekonon ıik ve diğer şahsi halleri göz

önünde b ıtlundurularak takdir edilir (StGB'de 2 DM-lO. 000 9M).

Yasa'da bu miktarın enflasyona kar şı artışı için bir düzenleme
getirilmediği görülmektedir!

(3) Kararda, adli para cezas ı n ı n belirlennıesinde esas al ınan tam

gün say ıs ı ile bir gün karşı lığı olarak takdir edilen miktar ayr ı ayrı
gösterilir.

(4) Hiikiin, ekonomik ve şahsi lıallerini göz önünde bulundurarak,

kişiye adli para cezas ı n ı ödemesi için lıükn ıün kesinleşnıe tarihinden

itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere ınehil verebileceği gibi, bu

cezan ı n belirli taksitler l ıalinde öden ıesine de karar verebilir. Taksit

süresi iki yı l ı geçeinez ve taksit , ıı iktarı dörtten az olan ıaz. Kararda,

taksitlerden birinin zaman ı nda ödenn ıemesi hfilinde geri kalan k ı sm ı n
tan ıan ıı n ın tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezas ı n ın hapse

çevrileceği belirtilir.

Kanunda bazı suçlara özgü gün para cezalar ının dağılım
ve aralığı ise şöyledir:

1000 gün-2000 gün
3000 gün-5000 gün

10.000 gün-15.000 gün

20.000 gün -

Eflatun Sokrates'in Müdafaas ı, Maarif Matbaas ı , 1942, s.42.
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TCK 282. madde de ise minimum yer verilmeyip, 20.000 CE İ A

güne kadar adli para cezası olacağı hükme bağlanmıştır.	 B İ L İ MI

Bu say ısal görünümler oldukça abartılı olup; yukarda be-

lirtildiği üzere makul bir hadde çekilmesi gerekmektedir. Öte
yandan, (suçlunun mali durumuna göre) günlük para cezas ı
Avrupa orijinli gözükmekte ise de, eski Türk Ceza uygulama-
sına hiçte yabanc ı değildir. Osmanl ı'da gani, orta halli, fakir
ve çok fakir diye yap ılan smıflandırmaya göre para cezas ı için
belirlenen oranlar ise 4:3:2 veya 8:4:2:1 veya 10:5:3 vs. idi. Gün
para cezas ındaki (day fine) karanlık delik sanığın mali duru-
munun gerçekçi olarak saptanmasıdır.

Yukarıdaki düzenleme bağlamında hAkim para cezasına

hükmederken (birincisi, para cezasına esas olacak gün say ısını;

ikincisi, bir günlük birim için para cezas ı miktar ını; ve üçün-

cüsü, mehil, taksit say ısı ile taksitte ödenecek miktarma ait
olmak üzere) üç evreli bir takdir kullanacakt ır. Ödenmeyen
adli para cezas ının hapse çevrileceği kanunda belirtilmişse
de, yöntemine işaret edilmemiştir. Bu konuda C,ezalann İnfaz ı

Hakkı ndaki 647 say ıh kanunun 5. madde hükmü ile k ırk y ıllık
uygulamas ına ilişkin içtihat birikimi ile kanunun referans
kaynaklar ından StGB Section 43'dek ı .. . Bir günlük biri ııı para

cezas ı na, bir günlük hürriyeti bağlay ıcı ceza tekabül eder." hükmü

göz ardı edilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda para cezas ına

ilişkin yadsınamayacak iki tehlike göz önünde bulundurul-
mand ır: Birincisi, daha az varlikl ı bir suçlunun hapis cezas ı
almasına karşı lık diğer suçluya adli para cezas ı uygulanması
yanlışlığıd ır. Kanun önünde eşitlik ilkesi (TCK m. 3) suçlunun
hapis cezasmdan bedel kar şılığı kurtulmas ına izin vermemek-
tedir. Belki de daha az belirgin olan ikincisi ise, para cezas ını
ödeme gücünden yoksun olan suçluya daha a ğır bir yaptırım
uygulanmas ının yanlişlığıdır. Adli para cezasına hükmedilip
edilmemesinde ölçü t servet veya fakirlik de ğil, işlenen suçun

sergilediği ciddiyettir.

12. 9. 5. Denetimli Serbestlik Rejiminde Öncelikler

Bütçe harcamas ı ve insan söz konusu oldu ğunda metot
önem kazanmakta; ceza siyasetinde atı lacak adımların olabil-
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CEZA diğince ku şkuya yer vermeyecek sonuç al ıcı nitelikte olmas ı
BIIJMI üzerinde durulmas ı gereği kendisini vurgulamaktad ır. Bu

doğrultuda paradoksal bir anlatmıla önceliği "öncelikler" al-
maktadır. Öncelikleriinizin ne olduğunu bildiğimizde, hedeflerinuzi

belirlemeiniz ve kovalan ı a?n ız kolaylaşı r. Bu bölümde genelde ceza
siyasetinde, tikelde de denetimli serbesti rejiminde "cezalan-
d ırma gücünün ekonomisi" aç ısmdan öncelikler irdelenmek-
tedir.

Çağdaş ceza siyasetinde öncelikler şöyle belirmektedir:

• Suç işlemenin önlenmesi yakla şımlar ı,
• Ceza hukukuna en son çare olarak başvuruhnas ı(ultin ıa

ratio ilkesi),

• Tutuklamaya gerekmedikçe başvurulmamas ı-adli kon-
trol seçeneğine elverdiğinde fazlaca ba şvurulmas ı ,

• Adli para cezas ı ile hapis cezas ına alternatif yaptırımlara
fazlaca yer verilmesi,

• Belli bir süre TCK Md. 61 uygulamasma anlam kazand ır-
mak açısmdan özellikle tehlikeli suçlular hakkında SAR (sosyal
araş tırma raporu) düzenlemesine öncelik verilmesi ve hakim-
lerin bu raporlar ı incelemek için yeterli zaman ayırmalar ı,

• İnfaz sonrası koruma (parole) açısndan mükerrir ve ili-
yadi suçlulardan şiddet içerikli suç işleyenler ile uyu ş turucu
madde/ilaç bağımlılar ı ile cinsel sap ıklara öncelik verilmesi
ve bunlar için gözetim ve yard ım hizmetlerine yoğunlaşmalı;
tretman programlarmda denklik ve duyarl ık sağlanmalı; tehli-
keMik aç ısından mala karşı suç işleyeıılerden şahsa karşı suç
işlemeye sıçrayardar ile TCK 32/2 maddesine göre hüküm
giyenler önemsenmelidir.

Halk, suç ve terör eylemlerinin azalt ılmas ı gerektiğini; suç
ve terör eylemlerinin bedel ve sonuçlar ını bildikleri gibi; do ğ-
rudan veya dolayli suç mağdunı oldukları için suç korkusunu
da bilmektedirler. Suçlulukla sava şım için ihtiyaç duyulan,
yinelersek, stratejik bir eylem plan ıdır. Bu do ğrultuda adaletin
gereği olan yargılı infiız, hukukun üstünlü ğü ve kamu düzeni
açısından gereklidir. Yarg ıli infaz ın yok olduğu yerde yarg ısız
infazlarm olmas ı olağand ır. Bu bağlamda şu sorular temel ni-
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teliklidir: Ceza veremeyen, vatanda şma güven duygusu içinde CEZA

yaşama hakkı sağlayamayan devlet olur mu? I şte yanıtlarını da BILIMI

beraberinde getiren bu soru ç ıkmazından hukukun üstünlü ğü
kadar hukukun etkinliği ile kurtulacağrnıız biinmelidir. Hiç

kuşkusuz, "hukuk devletinin en önemli bir niteli ği güvenilir olma-

s ı dı r". Ve bu doğrultuda adalet, siyasi iktidar ı da kapsamına

almaktad ır.
Toplumdaki yüksek suç.oranınm varlığı ve devamı karşı-

sında kamu oyü gündeminde ilk s ıraya oturan bu sorunla ba ş
edebilmek için her siyasi iktidarm ekspres çözümler aramasma
hiç ş aşmamalıdır. Yalnız yüksek suç oran ı oluş turan nedenler,

ceza adaleti sisteminin olası etkisini göstermesinden çok önce

var olduğundan yeni müesseselerle amaçlarian yanıtlarm her

zaman tatmin edici olmas ı beklenmemelidir. Öte yandan,

k ısa süreli çözümlerin (çoğu yönlerden) pahal ı olacağı gibi

dikkatleri uzun süreli çözümlerden sapt ıracağı da göz ard ı
edilmemelidir.

İşte zaman zaman toplumlar ın gündeminde birinci s ıraya

oturan bu güvenlik sorunu; suçların olabildiğince üstesin-
den gelinmesi, daha da iyisi, önler ımesini gerektirmektedir.
Evrensel boyutta suç/terör olgusunun doğal sonucu olarak

oluşan toplumsal endişe sonucu toplumsal ve bireysel savun-
ma istemlerinin de arttığı görülmektedir. Bu nedenle etkin ve
ekonomik yöntemlerle (daha az sosyal harcamalarla) suça kar şı
neler yapılabileceği ve suçlunun cezaland ırılması/tedavisinde
hangi olanakların bulunduğu! hangilerinin başar ı olabileceği

sorusu her zaman güncelliğini koruyacaktır.2

Soruna stratejik amaçlar do ğrultusunda yaklaşıp,mikro/

makro bağlamlarda ilişkilendirmek ve irdelemek gerekmek-
tedir. Aksi takdirde, amaç-değerden yoksun kurumsal ego
tatmini ile çok iyi işler yapılması illüzyonuna kap ılmak risk

ve tehlikesi vardır.

245 Türkiye'nin vergi gelirlerinden iç borç ödemelerine ayr ılan pay ın son

beş y ı ld ır süregelen artışı ve 2002 y ı l ında % 78.5i (93.7 milyar dolan)
bulmas ı karşıs ında sosyal nitelikli harcamalar oldukça s ın ı rlid ır.
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CEZA	 Suçlularm tretman ı ve iyileştirilmesi (özel önleme) konu-
B İ L İ M İ sundaki girişimlerin planlanmas ı ve uygulamas ı sürecinde

genelde şu sorular ın dinamik bir anlayışla irdelenmesi gerek-
mektedir:

• Tasarlanan suç önleme teknik ve mekanizmalar ı neler-
dir?

• Bunlarm suçu azaltaca ğına nas ıl inanılmaktadır?
• Bunlar gerçekte nas ıl çahşmaktad ırlar?
• Hangi parametreler (engeller veya hatalar) bu mekaniz-

maların düşünüldüğü gibi çalışmasını önlemektedir?
• Bu engeller veya hataların giderilmesi için yapilabilecek

şeyler yok mudur?

12. 9.5. 1. Deği ş im

Hiç kuşkusuz, mevcut yasal düzenlemelerle bir de ğişim
sürecine girmiş bulunmaktay ız. Yaşamda değişmeyen "deği-
şim" gerçeğine karşın değişimin çok sancılı bir süreç oldu ğu
açıktır. 1978 yılında Elazığ ve Izmir'deki suçlu çocuklara özgü
kurumların ismi "Çocuk Ceza ve İsiahevi" iken, genel müdür
olarak tarafımdan ç ıkar ılan bir genelge ile "Çocuk İslahevi"
olarak değiştirdiğimde beliren tepki kar şısında şimdi bu yeni
kurumları hazmetmeriin ne kadar zorlu bir i ş olduğunu algıla-
mak benim için zor olmuyor. Ceza adaleti sisteminde yer alan
eyleyicilerin enerjisi yeni kurumların işlev ve etkinliği için neler
yapabileceğine odaklanmal ıdır.

Türk Ceza Kanunu,Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güven-
lik Tedbirlerinin İnfazı Hakkı ndaki Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu
ile Denetinıli Serbestlikve Yard ı m Merkezleri ile Koruma Kurulları
Kanunu (beş kanun) ile normatif temelleri olu şan Denetin ı li Ser-
bestlik ile Yardım A4erkezleri<'probation) ve Koruma Kurullan(parole)
müesseseleri ile Türk ceza ve infaz siyasetinde köklü bir deği-
şime tank olunmaktad ır: Bir taraftan suçlu psikolojisini esas
alan "fili değil, fail cezalrnı dı nln ıalıdı r" ilkesi egemen olurken,
öte taraftan ceza adaleti sisteminde "her şey sanki suçlu lar ı
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korumaya yönelik" yakla şıınında mağdurlar aç ısından beliren CEZA

büyük bir haks ızlık ve dengesizlik "mağdur için adalet" (victi ın B İ LIMI

justice) ilkesi ile giderilmektedir. Şüpheli/ sanık/hükümlü

hakkında hazırlanacak sosyal araştı rma raporu ma ğdurlar için
de düzenlenecek; kendilerine gerekli psiko-sosyal ve ekono-
mik sorunlar ın çözümünde yard ım yap ılacaklar. Bu cümleden
olarak ceza adaleti sistemi biçimsel bir süreç olmaktan ç ıkarak

suçlu/mağdur hakk ında bilgi üreten devasa bir mekanizma
haline dönüşmektedir. Bu müesseselerin do ğasına özgü nitelik

doktor hasta ilişkisinde hasta kişinin iyileşmesinde gerekli olan

işbirliğinin şüpheli/sanık/hükümlü için de ön görülmesidir.

Anglo-Sakson ve Kıta Avrupa's ında yüz y ılı aşkın bir

süredir uygulamas ı olan ve s ık ıntıları da dile getirilen bu

müesseselerin ülkemizde standart ve etkin bir uygulamaya

kavu şmas ınm uzun bir zaman alaca ğı ve parasal tutarının
küçümsenmeyecek ölçüde olmas ının beklenmesine kar şın

bir yaptır ım/tedbir tekniği olarak hapis cezas ı ve tutukluluk

hali ile karşılaş tırıldığında oldukça ekonomik ve insanc ıl bir

yaptırım/tedbir (adli kontrol) olduğu penolojik bir gerçeklik
ifadesidir. Bu müesseseler ba ğlam ında tesis edilen "dan ışma

kurulu", "koru n ın kıtnIu" ve "gönüllü çal ışanlar" gibi enstrüman-

larla halkın suçlulukla ve mükerrirlikle mücadele stratejisinde
aktif rol almasının normatif referans ı sağlanmış bulunmaktadir.

Bu siyaset doğrultusunda kriniinolojik ve penolojilc gerçeklerin
halk katında beriimsenmesi kolaylaşacak ve suçlulara kar şı
yaygın olan ön yargı/mit'lerin değişmesi sağlanabilecektir. Bu
süreçte, bu müesseseler hakkında hukuk öğrencilerirtde teorik
ve pratik bilinç sağlamak üzere Kriininoloji, Adalet Psikolojisi

ile İnfaz .Hukuku'nun seçmeli ders olmaktan ç ıkar ılmas ı sağlık
verilmektedir.

Ceza siyasetinde yol haritas ına temel olacak istatistik
verileri aç ısından infaz evresi verilerine bak ıldığında hiçte

istenilmeyen bir tablo cezaevi nüfusundaki artıştır. Anla şılan
bu parametrenin önemi yeni ceza siyasetinde rol alanlarca hiç
göz önüne alınmanıış gibidir.
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CEZA	 2005 y ılında yeti şkin suçlular hakk ında verilen
RILJMt	 mahkumiyet kararlar ındaki yaptırım /̀o dağılımı

Tablo 94.

	

Hapis ve 1	 Di

	

1 Erteleme	 ğer	 1Hapis t Para Cezas ı 	
Para	 1	 Tedbirler 1

10.8 1	 39.1	 1	 6.6	 33.2	 10.0

1993 y ılında yeti şkin suçlular hakkında verilen
mahkumiyet kararlar ındaid yaptırım 4%, dağılımı

Tablo 95.

	

H apis ve Erteleme
	 DiğerHap is	

Para
Para Cezası

	

1	 Tedbirler
32.6 j	 38.6	 6.5	 j	 16.7	 1	 5.6

Yukarıdaki 1993 ve 2005 y ılları verilerine bak ıldığında
hapis cezası uygulamasmda % 21.8'lik bir azalma; erteleme
de % 16.5'lik diğer tedbirler de % 4.4'lük bir artış olmas ına
karşın cezaevi nüfusu yoğunlaşma göstermekte; yeni ceza si-
yaseti ile çekilen hapis cezası medyan süresinin artmas ı sonucu
cezaevi nüfusu sorunsalh ğına avdet edileceğine kesin gözle
bakılnıaktadır. Aşağıdaki tablolarda veriler bunun sinyallerini
vermektedir.

Tablo 96.	 Cezaevi Nüfusu

1 Ekim 2006	 1 Mart 2007
Tutuklu 42.581 % 62,5 49.512 %62,5

Hükümlü 25.571 % 37,5 29.665 % 37,5
Toplam 68.152	 79.177
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Ülkeler itibariyle 100. 000 nüfustaki cezaevi nüfus 	 CEZA
oran ı (2007)	 B İ L İ M İ

Tablo 97.

1 Ekim 2006 tarihi itibariyle suç türüne göre
cezaevi nüfusu dağılımı

Tablo 98.
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CEZA	 Bu tabloda görüleceği üzere her suç türü/suçlu profili
BILIMI aç ısından infaz sonras ı tretrnan için genel taktikler geliştiril-

melidir. Bu doğrultuda, infaz sonras ı koruma (parole) gözetim/
yard ım görevliler ile hükümlüler arasmda her suç türüne özgü
kişilik profilleriyle eşleşme sağlanması için çaba gösterilmelidir.
Bu bağlamda etkili gözetim i ş levine olanak sağlanması aç ısın-
dan her görevliye düşen iş yükünün üstesinden gelinebilecek
ııicelikte olması üzerinde titizlikle durulmal ıd ır.

12. 9.5. 2. Tutukluluk

Yıllardır değişmeyen ve yüksek bir oran sergileyen tutuklu
sayısı, tutuklama yasağı (CMK 100/4 m), adli kontrol (CMK
109 m) enstrümanı ile tutukl ıilukta geçecek süre (CMK 102. m)
düzenlemesinin bu oranda ne derece bir azalma sa ğlayabileceği
izlenerek görülecektir. Bu süreçte ciddi bir bo şluk yaratmamak
üzere adli kontrolün etkin bir uygulamaya kavuşturulmas ı
önem kazanmal<tad ır.

CMK - Adli kontrol

Madde 109 - (1) 100. maddede belirtilen tutuklama sebepleri-
nin varlığı halinde, üst s ı n ırı üç yı l veya da/ta az hapis cezas ı n ı
gerektiren bir suç sebebiyle yün'itüle ıı soriiş turmada, şüphelinin
tutuklanmas ı yerine adli' kontrol alt ına al ınmas ı na karar verile-
bilir.

(7) (Ek: 611212006 - 5560119 in.) Kanunlarda öngörülen tu-
tukluluk sürelerinin doln ıas ı nedeniyle sal ıverilen ler hakkında
birincifikradaki süre ko şulu aranmaksız ın adli' kontrole ilişkin
lı ükümler uygulanabilir.

Tutuklama, yarg ılama hukuku aç ısından zorunlu durum-
larda, hakimin verdi ği kararla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
hükümlü olmayan bir sanığm kişi hürriyetinden yoksun bı-
rakilmasıd ır. Tutukluluk siyasetine egemen olmas ı gereken
norm-ilkeler ise şunlardır: Kişi suçluluğu kanıtlanıncaya dek
masum olduğundan, bir suçla itham edilen hakkında durumlar
kesinlikle gerektirmedikçe tutuklama karar ı verilmemesi; bu
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nedenle, tutuklamanın "zorunlu bir kötülük" olarak istisnai bir CEZA

tedbir olarak kabul edilmesi; hiçbir zaman mecburi olmamas ı BILIMI

ve ceza amacı ile kullanılmaması; tutuklama sorusu söz konusu

olduğu veya olabileceği her durumda ilgili kişinin avukatıyla

(kendi seçimi/resen) temsil edilmesi; haks ız tutuklananlara

tazminat verilmesi; tutuklulu ğun yasa/ adli makamca belir-

lenecek makul ölçüdeki k ısa aral ıklarla' gözden geçirilmesi
(CMK 102, 208 m.); tutukluluk süresinin niinimuma indiril-
mesi için haz ırlık/yargılama sürecinin mümkün olduğunca

hızlandırılması; ve hazırlık soruş turmas ında tutuklu işlere

öncelik verilmesi gereklidir. Ku şkusuz, tutuklu olanların önce

yargılanmak hakk ı vard ır.2
Tutuklu sanıklar ın kefaletle salıverilmesi hususu ise; sa-

nıkların ekserisinin fakir ve kefalet temin edebilecek kudretten
yoksun olmalar ı sebebiyle kefalet, sosyal s ınıflar arasında

bir ayr ıcalık yaratılmasına neden olaca ğından, bu sonuçlar ı
mümkün olduğunca azaltmak amac ıyla islah edilmesi gerek-

mektedir. Adli kontrol bu doğrultuda etkili bir enstrüman

olabilecektir. TCK'da üç yıl ve aşağıs ı hapis cezasını içeren

madde say ıs ı fazlaca kabar ık bulunmaktad ır. Kanunlarda

öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle sahveri-

lenler hakkında süre koşulu aranmaks ızın adli kontrole ili şkin

hükümler uygulanmas ı ön görülmüştür.

SAR saptaması hiçte kolay bir iş değildir. Nas ıl ki, bireyler

çıplaklar ını kapatmak için giyir ımekte iseler de, kişiliklerini

gizlemek üzere de kamuflaja ba şvurmaktad ırlar. İş te bu ne-

denle, kişilerdeki yetkinliği ya da yetersizliği belirlemek pek

de kolay bir i ş değildir. Çünkü kişilik yapıs ı kendini bir ç ırpıda

dışa vurmaz. Gerçekte her ki şi maskelidir; kişiliği iyiden iyeye

ot'urmamış bireyler özellikle psilcopat ki şiler daha çok maske-

lidirler. Bu süreçte içinizi gizlemek ad ına dışımızda parlak

bir vitrin sergileriz. İnsanın insanı kandırdığı işte bu vitrindir.

Bu vitrin, kişiliğin saptanmas ım güçleştireceğinden kişilik

saptaması genelde kısa sürede kotarılacak bir iş değildir. Ki5i-

246 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Tutukli ıhık Hakkındaki R (80)11
sayı l ı Tavsiye Katan. Becceria; Suçlar ve Cezalar, (Çev. M. Göklü) Istanbul
1950, s. 262.
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CEZA liğimizin ana çizgileri her zaman ruhsallığımızm çok ama çok
BILIMI derinlerinde yuvalanmıştır. Bu konuda rapot haz ırlanacak kişi

ile ilk temas ve sab ırlı olmak çok önemlidir. Ciddi ve mesafeli
bir tavır tak ınılması kadar kendisiyle "rapor" sağlanmas ı da
önem kazaıımaktadır. Bu rapor haz ırlama sürecinin ilk adımını
oluşturan ilk temas belki de tretman projesinin çok önemli
bir öğesini oluşturacaktır. Bu bağlamda görevli ile suçlunun
eşleşmesine özen gösterilmelidir.

• Mükerrir hakkında cezanın infaz ından sonra denetimli ser-
bestlik tedbiri uygulan ı r. Denetimli serbestlilc tedbirinin, iliyadi
suçlu, suçu meslek edinen ki şi veya örgüt mensubu suçlu hakkında
da uygulanmasma hükmedilir.

Suçlar ın büyük bir oran ı mükerrir/itiyadi ve mesleki
suçlular ile teröristlerce i şlenmektedir. Bu anlatımlara öigü
çıkarı n-lar ise şöyledir:

• İlk defa ve mükerrir suç faiflerinin paylar ı, onlar tarafın-
dan işlenen suçlarm payma ters orantılı olduğu;

•. suçlular ın yaklaşık %5'nin suçların yaklaşık %35'ini
işlediğidir.

Hükümlülere özgü risk değerlendirilmesinde, cezaevinden
salıverilme (şartlı /bihakkın) sonras ı kişinin topluma uyumunu
riske atabilecek içsel/dışsal faktörlerin belirlenmesi (örne ğin iş
olanakları, maddi/ manevi destek sistemleri, yeni suç i şleme
eğilimi, tehlikelilik vs.) gerekmektedir. Bu ba ğlamda "tehlike-
lilik" faktörlerçlen yalnzca biri olarak belirmektedir.

Risk değerlendirilmesinde, baz ı potansiyel risk faktörleri
ile tehlikelilik arasında ilişkisel illüzyona da tarak olunmakta-
dır. Bunun en belirgin örneği de, akıl hastas ı kişilerin, şiddet
ve tehlikeli olmalar ının akıl hastas ı olmayanlara göre fazla
olduğuna çoğu insanlar ın inanmalar ıd ır. Ne var ki, bu türden
kuvvetli bir ilişkiye işaret eden çok az kanıt vardır.

Davranışlan tahmin etmek her zaman aynı derece de ko-
lay olmamaktad ır. Eğer davranış toplumda sıkça var olan bir
davranış türü ise, örneğin çay içme, o davran ışa özgü tahmin
yapılması çok kolay olurken; bir şahs ın çay içip içmediğini tah-
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miii etmeniz istenildiğinde verilecek yanıtın "evet" olmas ının CEZA

doğruluk derecesi oldukça yüksek olurken, s ıkça görülmeyen Bill/Al

davranış türlerinde.ta}ımin olasilığı düşük olmaktadır. Nitekim
adam öldürme oram Türkiye'de yakla şık 100.000'de iki ise,
kimin katil ve kimin maktul ölaca ğmı tahmin etmek oldukça
zor ve belki de imkans ız görülmektedir."

Denetimli serbesti (probation) ve koruma (parole) merkezle-

rinin 133 mahalde kurulmas ı planlanmış 4000 ki şinin istihdam

edileceği bu projede personel seçin ıı/eğitimi ile hizmet kalitesinde

standart sağlama çok önemli olacaktır.
Projedeki personel da ğılımı şöyledir: Sosyolog, psikolog

ve sosyal çalişmacı oranı % 35.2 (1410), ö ğretmen oran % 7.2
(290), infaz koruma memuru % 45 (1800). Bu eyleyicileriri temel
görevleri arasında şunlar yer almaktad ır:

Türk Ceza Kanünu'nun 51. maddesinin be şinci fıkras ı
ile 191. maddesinin üçüncü f ıkras ı gereğince rehberlilde ilgili
görevleri yerine getirmek;

• (e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki tedbirlerin uygulan-
ması süresince hükümlüleri izlemek, denetlemek ve yönlendirmek,

hükün ılülerin psiko-sosyal sorunları n ı çözmek ve bunlara yard ı mda

bulunmak, izleme ve denetlen ıe sonucunu ve yükümlülüğe uyma-

yan ları ya da suç işleyen leri mahkeme, h5kim veya Cumhuriyet

ba şsavc ı lığı na bildirmek.

Koşullu sal ıverilen hükümlünün tabi tutulacağı denetim
süresi, infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yans ı
kadardır. Ancak süreli hapislerde hak ederek tahliye tarihini
geçemeyecektir. 	 -

2006 y ı l ında haklarında uyuşturucu madde tedavisine
karar verilen suçlu say ısının % 33,9 (10.378) olmas ı ve ülke

genelinde uyuşturucu madde! ilaç suiistimalinin kronilde şmesi

nedeniyle aşağıdaki önlemler paketinde yer alan ö ğeler bağ-

lamında kurum içi/kurum dışı tretman faaliyetlerinin bir bü-
türilük göstermesi gereği denetimli serbestlik gözetim/yard ım
personelinin bu konularda yetkin olmalar ı sağlanmalidir.

247 M. T. Yücel, Adalet Psiko/ofisi, Ankara 2007 /Krimnoloji, Ankara 2007.
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([LA	 TCK 191. maddesi uyar ınca;
OIUMI (3) Hakk ında tedaviye ve denetimE serbestl ık tedbır ıne

karar verilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve
denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla
yükümlüdür. Hakk ında denetimli serbestlik tedbirine hükme-
dilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman,
güvenlik tedbirinin uygulama süresince, ki şiyi uyuş turucu
veya uyarıcı maddenin kullanılmas ının etki ve sonuçlar ı hak-
kmda bilgilendirir, ki şiye sorumluluk bilincinin geli şmesine
yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve
davranışları hakkm4a üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek
lükim,e verir.

(4) Tedavi süresincë devam eden denetinıli serbestlik tedbirine,

tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam
olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin
uzatilmas ırta karar yenilebilir. Ancak, bu durumda süre üç
y ıldan fazla olamaz.

12. 9. 5. 3. Bilimsel Yakla şım

Akıllı yurttaş, inançlarını uygulamaya koyarken onları
smıflandırma eğilimindedir; bir sorunla kar şılaştığında hazine-
sindeki ilgili inançları, her birinin dayalı olduğu kanıta oranla-
masım saptamak için irdeler. Bu yöntemin birinci basama ğıd ır.
İkinci basamağı ise, alınan tedbir veya saptanan çözümün insan
öznesine olan bedelinin, ba şlangıç ve idamesindeki tutar ın,
belirlenmesidir. İşte yapılan bu saptama ile ki şinin inancı de-
recelendirilmektedir. Kant, bu durumu "pragmatik kan ı " diye
adlandırmaktad ır. İşte bu mantıkla 2005/9986 say ılı Mevzuat

Hazırlanm Usul ve Esaslan Hakk ı nda Yöne tmelik'teki ilkelere göre
gündem konusu müesseselerin yaz edilmesi kadar prati ğinde
şu sorularm devaml ı gündeme gelmesi ve ara ş tırılması ön
görülmelidir:

1. Denetimli srbesti düzenlemesini gerekli k ılan neden-
lerin neler olduğu;

2. Düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetlerinin neler
olduğu; faydalar ın maliyetlerinin çıkarılıp çıkarılmadığı;
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3. Düzenlemenin k ırtasiyeciliği ve bürokratik i şlemleri CEZA

artıran yönleri olup olmadığı;	 B İ t İ M İ

4. Düzenlemeye uyumun nasil sa ğlanacağı; ve

5. Düzenlemenin etkilerinin nas ıl ölçiileceğidir.

Bu (hükmün açıklann ıns ı öncesi, hüküm sonrası ve infuz sonras ı)

yaptırıma "delik kova" teorisiuyarlandığmda beliren aşağıdaki

tablo etkinlik2 klavuzu olabilir.

Şekil 10.	

/
Denetimli serbesti
uygulamas ının
görünürlüğü

I 
Islah olan	 1

kişiler havuzu
Koşulları ihlal

edenler örneğin
TeNikeli suçlulann	 uyuş rucu madde
yakalanmayanlar	 kullananlardan fire

vermesi

İş yükünün fazla olmas ı nedeniyle
biçimleşen/standart d ışı uygulama

Denetinıli serbesti kurumunun işlerliği ve etkinliği için

anahtar kavram "işbirliği" kavranııdır.249 Bir taraftan C. Savcilan
ile hakimler nezdinde oluşan ve bu kurumun yarar ve işlevi

konusundaki bilinç ve iş birliği yanında denetimli serbesti
görevlileri ile zanh/san ık/adili kontrol yükümlüsü/ hüküm-
lü arasındaki işbirliği; öte yandan bu kurumlar bağlamında

Almanya için Bkz., H. Schöch, "Denetimli Serbestlik Yardımı ve Ceza
Yargısı", Suç Politikas ı , Seçkin, Ankara 2006, s.379.

249 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Toplum Yaptı nmlan ve Tedbirleri
Hakkı nda Avrupa Kural/an Üzerine (92) 16 sayl ı Tavsiye Kararı, Suç Politi-

kas ı, Seçkin, Ankara 2006, ss. 308-22.
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CEZA olu şan kurul üyelerinin/katılımcılarm aktif ve i şbirlikçi bir
BitiMi düşünceyle varlık göstermeleri/fazla say ıda gönüllü kişinin

özellikle emekli öğretmenlerin bu alanda görev almasmı ge-
rektirmektedir.

12. 10. Ceza Yaphr ımlarının Etkinhiği-Feed back Ilişkisi

Her toplumda bir k ısım yetkililer toplumun diğer üyele-
rini asırlard ır yargılamakta/cezaland ırmaktadır. 250 Bu sürede
bazı şeylerin öğrenilmiş olmasın beklemek mantıklı ise de,
hAkimlerin çoğu kez yaptırımın etkinliğine ilişkin öngörüden
yoksun olarak karar verdilclerine tanık olunmaktad ır. Onların
bilinçli uğraşı, yargılamanın adil olarak usul gereklerine uyarl ı
bir biçimde yürütülmesine odaklanmaktad ır. Hükmedilecek
yaptırımın etkinliği onlar ın ilgi alanı dışındad ır. Etkinlik
öğrenimi ancak sistemde fred back olanağına yer verildiğinde
sağlanabilir. Dart oynayan bir kişinin hedefle kendisi aras ında
bir perde olması halinde ancak her atışta hedefe ilişkin bilgi
verilmesi halinde bu oyunu ö ğrenebileceği dü şünülebilir.
Ceza adaletinde Mkimlerin konumu dart oynayanlar gibi-
dir. Hükümlüler gözden uzak olduklar ı ve yaptırımın onlar
üzerindeki etkisi konusunda fred back bilgi verilmediği için
hAkimler perde üzerinden dart oynama konumundadırlar.
Afların gündemden düşmediği ülkemiz bakımından bu olgu
daha da çarp ıcı olmaktad ır. Ceza siyasetinde daha ciddi bir
kara delikte zamana şınıı nedeniyle dü5melerdir?3' Bunlarm
yıllık tutarı yaklaşı k 400.000 civarındad ır. Kanunda buna çare
olarak artırılan zaman aşınıı süreleri bir çare gibi gözüküyorsa
da, kırtasiyeciliği körüklemesi ötesinde sakıncalı yanları da
göz ard ı edilmektedir. Suçlularm yeniden sosyalle şmesi (re-

Cezaland ırmanın ahlaki temeli için bkz., M. T. Yücel, Hukuk Felsefesi, An-
kara 2003, 55. 59-60.

251 Tebliğnamenin tebliğ edilememesi nedeniyle son iki y ıl içerisinde beli-
ren düşme sayısmdaki artış nedeniyle yaptınnı etkisi s ınırlı olan suçlara
ilişkin dava dosyaların ın temyiz üzerine Yarg ıtay Başsavcilığı 'nca tebliğ-
name düzenlenmeksizin ilgili daireye gönderilmesi hükme ba ğlanmış tır
(Yarg ıtay Kanunu 28. maddesine f ıkra eklenmesi- RG 21.07.2004-25529-
madde 13).
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socialisation) dile getirilmekte ise de, 81 yıllık uygulamadan, CEZA
penolojik bilgiderı yoksunluk bu yakla şımı da sanal bir ııiteliğe BILIMI
büründürecektir.

Kanun için felsef ede önemli bir de ğişiklikten söz ediliyor-
emperial yaklaşımdan tüketici yaklaşmıina doğru bir değişim
olarak tercüme edilecek bu felsefenin biçim ötesinde de facto

varlığına tan ık olunmalıdır. Gerçek değ işim için mağdura

odaklannıa bilinç ve kültürü yayg ınlaştırılmal ıdır. Buna ait
düşüncelere aşağıda yer verilmiştir.

12. 11. Toplumsal Adalet Modeli

Bu modelde adaletin yerini bulmas ı bağlaminda güvenli
töplunılar geliştirme ve mağdurun tatmin edilmesi hedeflen-
mekte; cezai olmayan alternatif tedbirlere a ğırlık verilmekte-

dir.

Cnalandmna

Mahpusluk	 Toplum

Suç nmğdurlanm tatmin	 Güvenli top Ijımlar
geliştirme

Genel önleme
Cezai ohuayan altematifr geliş tirme

Toplum, doğal olarak suça kar şıdır ve olmas ı gereken de
budur. Ne var ki, bu tepkide halkın dikkatleri suçtan ziyade
suçluya kaydırılnıi>ş bulunmakta; yanlışlann/ sosyal sorunlar ın
yalnızca illegal yap ılmak suretiyle çözümlenebileceği yarul-

gısma düşülmektedir. Hürriyeti ba ğlayıcı cezaya hükümlü
suçluların toplumdan soyutlanarak cezaevine konulmas ının,
pahalı olduğu kadar sinirli etkiye sahip olmas ı; cezaevine giren
her suçlunun yerine yenisinin türemesi kar şısında suçlulukla
mücadelede yeni modelin ne olmal ıd ır sorusu gündeme gel-
mektedir. Kuşkusuz, yeni model, toplumu ve toplumun en alt
idare birimi olan "mahalle"yi temel alan yaklaşımdır. Bu model
Türk toplumuna hiçte yabanc ı değildir. Ne var ki, kültürümüz-
de yerleşik olan "mahalle namusu", "çal ı nan malların bedelinin
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CEZA mahallece karşı lanması", "mahalle bekçisi" ve "mahalle karakolu"
BILIMI ile toplumsal temeli modelin yeni içerikler kazand ırılarak

güncelleştirilmesiyerine günümüzde terk edilmesi karşısmda,
bu modelde sakli bulunan sinerjinin yeni bir içef ikle aktive
edilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımda mahalle sorun çözen
bir birim olarak ele al ınmalı; resmi ve gayri resmi hizmetler o
düzeyde organize edilerek; karar alma süreçlerine sakinlerinin
katkı ve katilınılarm gerektiği anlayışı yerleştirilmelidir. Bu
bağlamda suçlularm neden cezaland ırıldıkları sorgulanmalı;
sistem tutars ızlıklardan arındırılmand ır. Bu durum 2001 yılı
ve sonrası af kanunu tartışmaları nedeniyle oldukça belirgin
olmuştur. Devlet ne hakla vatanda şlara karşı işlenmiş suçları
aff ederek, onların ikinci kez mağduriyetlerine sebebiyet vere-
bilir) sorusu kamu oyunda yank ıland ı ve oldukça da taraftar
buldu. Soyulan, ırz ına geçilenin toplum değil, Mağdur kiş i
olmas ı nedeniyle suçlunun borcu, bu nedenle, topluma değil,
mağduradır. Işte yeni modelde "giderici adalet" gerçekçi bir pa-
radigma olarak belirmektedir. Bu yakla şım Türk Ceza sistemine

•	 yabana olmayıp, Ilk önce Cezalarm infaz ı hakkmdaki•kanurıda
(1965) yer alan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif
bir tedbir olarak (aynen iade veya taznnn), şimdi de TCK 50.
madde ile sistemde yer etmiş bulunmaktadır. Bunun geleneksel

•	 yaptırım sistemine göre başhca avantajları şunlard ır:
1.Suç mağdurlarma el uzatılmas ı-yardım sağlanmas ı ;

2.Tazn±ıat elde edebilme olana ğının mağdurlar ı suçları
ihbar etmeye ve mahkeme huzuruna ç ıkmaya cesaretlendir-
mesi;

3. Tazminat keyfiyetirıin, suçlunun kendisine bir şey ya-
p ılmas ı yerine onun bir şeyler yapmas ı olarak iyileştiriimesine
katkı yapabileceği;

4. Bütçe gider harcamalarında önemli ölçüde tasarruf
sağlanacağı;

5.Suçun kazançli bir iş olmaktan ç ıkartılabileceğidir.

İşte aynen iade/tazminat etraf ında şekillenen bu siste-
min en büyük avantaj ı, hiç kuşkusuz, mağdurlarca sisteme
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sağlanacak "destek" olacaktır. Çoğu mağdurlarm cezai adalet CEZA

(hürriyeti ba ğlayıc ı ceza veya adli para cezas ı) yerine giderici B İ t İ M İ

ada leti tercih ettiklerine dair fazlaca kanıt vardır. Mağdur için

önemli olan çalınan mal ın iadesi, kırılan camın değiştirilmesi,

hasar gören arabas ınm tamiri ve genelde zarar ının giderilme-
sidir. Bu beklenti oldukça gerçekçidir. Öte yandan, aile yi veya

kişisel ilişkiler içinde bulunan kişiler arasında işlenen şiddet

suçlarına bakıldığında cezai adaletin devreye girmesi sonucu
sosyal ve aile bağlan kopmakta ve tarafların uzlaşma şansı
azalmakta/yok olmaktad ır. Bu süreçte fail ve mağdur arasında

beliren kutuplaşma ve oluşan taraf tarla nefret ve dü şmanlığın
körüklendiğine tanık oltmmaktadır Bu sosyolojik gerçek bile

tek başına anlaşmazlıkları çözümleyici mekanizman ın ileride

vuku bulacak şiddeti önlemek aç ısından ne derece önemli

olduğunu kanıtlamaktadır.
Geleneksel ceza modelinde zarara zararla, acıya ac ıyla ya-

mt verilmekte (lex talionis); suçlunun ıstırabı arttıkça mağdurun

ıstırabının azalacağı düşünülmektedir. Bu yakla şım mantığı ile

"göze göz dünyayı kör yapmış" (Ghandi); zarara zararla verilen

yanıt toplumdaki zararı kaflamış; mağdur (kul) hakk ı teslim

edilmemiş tir. Bu sistemde suç mağdurlar ınin menfaati/ enbe-
lirgin ihtiyaçları göz ardı edilmektedir. Ceza hükmü ma ğdurun

mağduriyetini belgeleyen resmi bir belge olmak dışında fazlaca

bir anlam ta şımamaktadır. Sistem "mağdura ne olacağı" yerine

"faile ne olacağına" odaklandığından ceza hükmü ile mağdur

eski bütünlüğüne kavuşamamaktad ır.

Öte yandan, mağdurları yank ıladığını iddia edenler,

mağdurlarm ancak en a ğır cezalarm uygulanmas ı ile tatmin
olabileceklerini dile getirmekte iseler de, bu genelleme ço ğu

mağdurlar için geçerli değildir. Yukarda değinildiğ i üzere,

iyileşme, iade, tazminat ve gelecekte ma ğdur olmayacağından

emin olma çoğu suç mağdurları için temel amaçlardandır. Işte

sosyal müdahalenin ana amacının toplumsal huzuru sa ğlamak,

zararı gidermek, yaraları sarmak ve yeni suçların işlenmesini

önlemek ise, ceza sisteminin ba şarısız olduğu yerde uzlaşma,

iade ve tazminata dayalı "giderici sistem"in nasıl ve neden ba-

şarıli olacağını anlamak daha kolay olmaktadır.
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CEZA	 İş te bu dü şünceler doğrultusunda, bilinçli felsefi bir
BitiMi referans olmaksızın da, toplumlar ın pisliklerini hali altına

süpürmesi şeklindeki inancı gerçekçi ve uygun görülmeyerek
terk edilmeğe başlamış; sosyal bir sorun olarak suçun, sosyal
sistemin ürünü olduğu; sosyal aç ı dan belirgin bir şekilde
risk oluşturduğu için kabul görmeyecek suçlar d ışında kalan
tüm suçların toplumda tTete edilmesi ilkesi egemen olmaya
başlamıştır: İşte hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif, toplum
temeline dayanan bu iyileştirme yaklaşımı negatif ve özelikle
kurumsal yöntemlerden daha etkili olmaktadır. İşte daha önce
Çocuk Mahkemeleri... Kanunu ile getirilen ve YTCK'da kapsaml ı
şekilde düzenlenmiş bulunan denetimli serbesti (probatiqn) bu
toplumsal tretman yaptırımmın en tipik örneğini oluşturmak-
tad ır. İşte bu yeni felsefi yakla şım ile geleneksel ceza adaleti
felsefesi arasındaki fark ı aşağıdaki karşıtlar listesi aç ıkça ser-
gilemektedir:

Bireyin işlediği suçta toplumun da sorumluluk pay ı var-
dır. Bu bakımdan önlemenin ufkunu toplumsal alana doğru
genişletmek zorunludur.

Toplumlarda suç ve ceza anlay ışının daha nesnel ve daha
insancıl doğrultuda gelişmesi çağımızda "uygar" nitelemesinin
başlıca şartı olmuştur. C. B. Shaw'un söylediği gibi "Bir insan ı
cezalandı rmak için ona kötülük etn ıeniz gerekir. Eğer onu düzeltmek

istiyorsan ız onun gelişmesine yard ı m etmelisiniz. Ve insanlar ken-

dilerine kötülük edildiğinde gelişemezler."2-52

G. B. Shaw, ilie Crime of lmprisonment, The Citadel Press, New York
1961.

"
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Cezalarm şiddeti bağlamında pratilcte göz önünde tutul- ([74
mas ı gereken bir sonuçta, oldukça a ğır cezalarm yasalarda R ı liMi

yer alması halinde hakimlerin bu tür yaptırımlara hükmetme
olgusunda bir azalma (discriminalisation) görülmesidir. Ço ğu

değerlendirme çalişmalarınirı belgelediği diğer bir gerçekte,

genç suçlulara hükmedilen a ğır cezalarm, mükerrirlik oranlar ı
üzerinde aksi etki yaptığı merkezindedir.

• Diğer bir sonuçta, Batı dünyasında suç oranı ile hükme-

dilen cezalarm şiddeti arasında kesinlikle nedensel bir ili şkisi

olmadığı gibi ikisi arasında saptanabilir bir ili şki de olmadı-
ğıdır.

Hapis cezası n ı n ertelenmesi

MADDE 51- (1) İşlediği suçtan dolayı iki yı l veya daha az sü-

reyle hapis cezas ına mahk ı2nı edilen kişinin cezas ı ertelenebilir

(stGB; n ı 56). Bu sürenin üst s ı n ırı, fiili işlediği s ırada on sekiz

yaşın ı doldurmannş veya altnıış beş yaşın ı bitirmiş olan kişiler

bakım ı ndan, üç y ıldır. Ancak, erteleme kararın ı n verilebilmesi

için, kişinin

a. Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis

cezasına mahkum edilmemiş olması,

b. Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği

pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlenımJeceği konusunda n ıahke-

mede bir kanaatin olu ş mas ı gerekir.

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun u ğradı-
ğı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya taznıin
suretiyle, tamamen giderilmesi ko şuluna ba ğlı tuhılabilir. Bu
durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezan ın infaz kurun ı unda

çektirilmesine devanı edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde,
hakim karar ıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıveri-

Bt	 -

Alman Ceza Kanunu'nda "kas ı tl ı bir suçtan dolayı üç aydan

fazla hapis ce.ası " olmamas ı gibi bir koşul getirilmeyerek "Itü-

künılünün ki şiliği,öz geçmişi, eylemin koşulları,eylenı sonras ı davra-

nışı ve yaşam koşulları ve ertelemeden beklenen etkiler" göz önüne

alınarak hakimin takdiri esas alınmış ve fakat kamu düzeni
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CEZA gerektirdiğinde altı aya kadar hapis cezas ının ertelenmeyeceği
BIL İMI hükme bağlanmıştır.

Hapis ve ertelemeyi içren bu yaptır ım türü zararın
tamamen giderilmesine yönelik mağdur eksenli çok önemli
bir yeniliktir. Yalnız bunu salt zararm giderilmesi amacma
inhisar etmek yerine gerektiğinde özel önleme amaçli olarak
kullaııılmasma elverecek şekilde düzenlenmesi daha yerinde
olurdu. Cezanın ertelenmesi Alman Ceza kanunu'nda (StGB,
Md. 56b)olduğu gibi koşullara bağlanabilmektedir:

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakk ı nda, bir yıldan az, üç y ıldan
fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt
s ı n ırı, nıahkum olunan ceza süresinden az olamaz.

(4) Denetin, süresi içinde,

a,) Bir n ıeslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu anma çla
bir eğitim program ı na devan ı etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi lıükün ılünün, bir kan ın kurunıun-
da veya özel olarak ayn ı meslek veya sanatı icra ede?) bir başkas ı n ın
gözetimi altında ücret karşılığında çalıştı rılmasına,

c)On sekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek
veya sanat edinmelerini sağlamak amac ıyla, gerektiğinde barın-
ma imkan da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine

mahkemece karar verilebilir.

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik
edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alişkan-
liklardan kurtulmas ını ve sorumiuluk bilinciyle iyi bir hayat
sürmesini ten-ün hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğilim
gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle
görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davran ışları,
sosyal uyumu ve sorumluluk biincindeki geli şme hakkında
üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hükime verir.

(6) Mahkeme, hülcümlünün ki şiliğini ve sosyal durumunu
göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir
yükümiülük belirlemeden veya uzman ki şi görevlendirmeden
geçiriln-ıesine de karar verebilir.
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(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kas ı tlı bir suç CEM

işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere hftkimin BitiMi
uyarısma rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen

cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine
karar verilir.

Bu fıkrada lükime geniş bir takdir verilmektedir: Neye

göre k ısmen ve neye göre tamamen çektirilmesine karar veri-
leceği konusunda referanslara yer verilmediği ve salt uzmanın
(periyodik)raporlar ına dayalı olacağı için uzmanın niteliği

önem kazarımaktadır. Öte yandan, "Mahkeme, denetim süresi

içinde hükümlü ye rehberlik edecek bir unnan ki şiyigörevlendirebÜir"

normu bu kurumun (prohation) uzun süre uygulanamayaca ğı
işaretini vermektedir.	 -

(8) Denetin; süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak

geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayil ı r.

Bu fıkrada sözü edilen "iyi 1m!" karar ı hangi ölçütlere göre

saptanacaktır? Denetim uzmanınm yargıs ı mı esas alınacaktır?
sorular ının yamtı belirlenmelidir.

Yukarda fıkralara ilişkin olarak yap ılan kısa aç ıklamalar

sonras ı kurumunun esasına bak ıldığında; denetinıli serbesti-

nin (probation) koşullu olmas ı suçluların serbesti içerisinde
topluma yeniden intibak ı için isabetli bir kurum olarak be-
lirmektedir?33 Bu kurum, ceza mahkemelerinde görülen bir
hizmet olup, hükümlü hakkında psiko-sosyal bir anket yap ıl-
masmı ve yararlanacak hükümlünün toplumda denetimi ile
tabi olacağı hürriyetin koşullar ını içermektedir. Suçlu hakk ında

yap ılan anket, suçlunun öz geçmi şi ile karakteri hakkında bilgi

toplamay ı amaç edinmekte; uzmanın rapor sonucunda vardığı
teşhis yargısı lükime hükmedece ği yaptırımın seçde yararlı
olacağı gibi hapis cezasma mahkumiyet halinde kurumsal
tretınan için yararlı bir referans da olabilir. Sistemdeki san ık/

hükümlü say ısı göz önüne alınarak probation'un etkili bir uy-

gulamaya kavu şabilmesi için aşağıdaki öğelerin gerçekle şmesi

gereklidir:

253 161 M. T. Yücel, Kriminoloji —Suç ve Ceza, Ankara 1986, ss. 240-249.
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CEZA	 1. Rasyonel bir hukuki çerçeve,

	

BitiMi	
2. Ceza yapbr ınmm ankete (SAR) dayal ı olarak hükmo-

nulmas ı,
3. Hükümlülerin denetimi konusunda rasyonel ilkeler,
4. Nitelikli bir örgütlenme.

Bu öğeler doğrultusunda probation hizmetlerinin ekono-
mik kazanimlar ı yanında yüksek bir işletim bedeli olacağı
unutulmamal ıdır.

Uzman kişi suçlu hakkında anket raporunu haz ırlarken
çeşitli kaynaklara başvurabilir. Sanıkla yapılan görüşme ise en
önemlisidir. Sanığın evi ziyaret édilebilecegi gibi aile üyeleriyle
de görüşülebilir. İşini riske atmamak kay ıt ve şartıyla işverenje
görüşme yap ılabilir. Sanığın kısa süre önce cezaevinden tah-
liye olmas ı halinde yaptır ım ve tretmanın üzerindeki etkisini
belirlemek üzere kurumdan bilgi alin ır; periyodik gözlem
raporları istenir. Suçun i şlennıesinde tıbbi ve/ya psikiyatrilc
nedenlerin etkisi görüldüğünde ise sanık hakkında ayrıntılı
tıbbi bir gözlem yapılmas ı raporda önerilebilir.

Anket raporu, suçun aynntıh olarak sergilenmesi ile suçlu-
nun suç hakkındaki tutum ve dü şüncesi, özgeçmişi, kendisinin
suç işlemekten yaz geçme konusundaki istem vé iradesi ile
bunu gerçekleş tirmek üzere ayr ıntılı bir gözetim programını
içermelidir?

12. 12. Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar

Hürriyeti bağlayıcı cezaya en son çare olarak ba şvurulmas ı
gereği k ısa süreli cezalara seçenek yaptır ımlar 1960'lı yıllarda
ceza sistemin-ıize sokulmuş; çok kısa olanlar içinde (otuz gün
ve da/ta az süreli hapis cezas ı için) Kanunda seçenek uygulamas ı
kesin buyuru haline getirilmiştir. Başlangıçta altı aya kadar olan
hürriyeti bağlayıcı cezalar k ısa süreli olarak kabul edilirken, bu

Madde 13 b)..san ığı n geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kiş isel, sosyal ve ekono-
mik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı
risk hakk ında ayrı ntı lı sosyal araş tırma raporu. . . . 5402 say ıl ı Denetimli Ser-
bestlik. . . Kanunu (K. T. 3.7.2005)
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süre bir yı la ç ıkarılmış olup; Kanunda bir y ıllık süre korunurken CEZA
fiili işlediği tarihte on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış B İ LIM İ
beş yaşmı bilirmiş bulunanlarm mahküm edildi ği bir yıl veya
daha az süreli hapis cezas ı içinde seçenek uygulamas ı kesin
buyuru şeklinde düzenlenmi ş tir. Bu gelişme ultinıa-ratio ilke-
sirtirı güzel bir uygulamas ı olarak belirmektedir. Kanunda yer
alan seçenek tedbirler yukarda an ılan Cezalarrn İnfazı Hakkındaki

647 say ı l ı (yürürlükten kald ırılan) Kanunla ceza sisteıninıizde
vücut bulmasına karşm uygulamasına fazlaca tanık olunama-
dığı gözlenmiştir.

TCK'nundaki düzenleme şöyledir:

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar

Madde 50- (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine,
sosyal ve ekonomik durumuna, yarg ılama sürecinde duydu ğu
pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özellildere göre,

a. Adli para cezasına,

b. Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade,
suçtan önceki hAle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen
giderilmesine,

c. En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi
sağlamak amac ıyla, gerekti ğinde barınma imkan da bulunan
bir eğilim kurumuna devam etmeye,

d. Mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar
süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yap-
maktan yasaklanniaya,

e. Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle
veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülü ğüne aykır ı dav-
ranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkum olunan
cezanın yarısından bir katma kadar süreyle, ilgili ehliyet ve
ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı
yapmaktan yasaklanmaya,

f. Mahkum olunan cezanın yar ısından bir katına kadar
süreyle ve gönüllü olmak ko şuluyla kamuya yararlı bir işte
çalıştırılmaya,

çevrilebilir.
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CEZA	 (2) Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasm ın se-
BIL İ M İ çenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasma hükmedil-

mişse; bu ceza art ı k adli para cezas ına çevrilnıez.

(3)Daha önce hapis cezasma mahkum edilmemi ş olmak
koşuluyla, mahkum olunan oh ı z gün ve daha az süreli hapis
cezası ile, fiili işlediği tarihte on sekiz yaşını doldurmamış veya
altmış beş yaşın bitirmiş bulunanlarm mahküm edildi ği bir yı l
veya daha az süreli hapis , cezası, birinci fıkrada yazdı seçenek
yaptırımlardan birine çevrilir.

(4)Taksirli suçlardan dolay ı hükmolunan hapis cezas ı k ısa
süreli olmasa dahi; bu ceza, diğer koşullarm varl ığı halinde,
birinci fıkranın (a) bendine göre adli para cezas ına çevrilebilir.
Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.

(5)Uygulamada as ıl mahkümiyet, bu madde hükümlerine
göre çevrilen adli para cezas ı veya tedbirdir.

(6)Hüküm kesinle şı-ikten sonra Cunıhuriyet Savc ılığınca
yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yapt ırımın
gereklerinin yerine getirilmesine başlann-ıamas ı veya ba şlan ıp
da devam edilmemesi halinde, hükmü veren mahkeme k ısa
süreli hapis cezasmın tamamen veya k ısmen infaz ına karar
verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, be şinci fıkra
hükmü uygulanmaz.

(7)Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde ol-
mayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü
veren mahkemece tedbir de ğiştiriir.

İşte hükmedilecek k ısa süreli hürriyeti bağlayıc ı cezaya
seçenek yaptırım veya tedbir bağlamında göz önüne al ınacak
parametreler aras ında yer alan "suçlunun kişiliği", "sosyal ve
ekonomik durumu", "yarg ılama sürecinde duyduğu piş manl ık" ve
"suçun işlenmesindeki özellikler" nedeniyle hakime referans ola-
bilecek psiko-sosyal nitelikli bir uzman raporunun denetimli
erteleme kurun-iunda oldu ğu sunulması gereği belirmektedir.
Aksi takdirde, hakimler an ılan parametreleri biçimsel olarak
tekrar etmekle yetinerek takdirlerir ıi kullanma yolunu yeğleye-
ceklerdir. Kanunda önemli bir yeniilc"seçenek tedbirin hüküm-
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lünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirılenıemes ı durumunda, CEZA -

hükmü veren n ıahken ıece değiş tirilebilnıesidir".	 B İ L İ MI

Mevcut pozitif hukuktan bir sapma olarak a şağıdaki istis-
naya yer verilmiş ise de, bunun oldukça mantıki bir düzenleme
olduğu belirtilebilir.

Madde 50- (1)

(2) Suç tan ı nıı ndn hapis cezas ı ile adli para cezas ı n ın seçenek

olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezas ı na hükn ıedilmişse; bu ceza

artık adli para cezas ına çevrilnıez.

12. 13. Müebbet Hapis

Ceza sisteminde idam cezas ı kaldırildıktan sonra ilcame bir
yaptırım olarak "ağırlaş tınlnu ş müebbet hapis cezas ı" getirilmiş
bulunmaktad ır. Kanuna göre,

Madde 47-(1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezas ı hüküm-
lünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen
sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

Bu düzenlemenin kamu oyunda bir yamlsama yaratma öte-
sinde penolojik bir değeri olamayacaktir. Kanunda kendi içinde
de çelişki yaratmaktadır. Şöyle ki, bir taraftan üçlü hürriyeti
bağlayıcı ceza ayrımı teke indirilirken, terk edilen a ğır hapis
kavramı bu kez bir aldatmaca olarak müebbet hapis kavram ına
eklenmiştir. Bu yaklaşımın, 1965 yılına kadar devam eden infaz
sistemi irdelendiğinde tretman değeri aç ısından hiçte sağlıklı
bir yöntem olmadığı görülecektir. Occa ın usturas ı gereği kav-
ramlar ı çoğaltmak yerine tehlikeli suçlularm tretman rejimi ile
konuya yaklaşmak daha gerçekçi olacakbr?

TCK'da korunan müebbet hapis cezas ı düzenlemesi şöy-
ledir:

Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükün ılünün hayatı bo-

yunca devam eder.

C. Roxın ve 0. İsfen, "Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümleri",
Suç Politikas ı, Seçkin, Ankara 2006, s. 291.

369



Mustafa Tören Yücel

CEZA	 Burada Kantc ı bir ceza anlayışı ile lex taliona ilkesinin
BitiMi egemen oldu ğuna tamk olunmaktad ır. Cezanın yaşam boyu

devam edeceği belirtilmekte ise de, ülkemizi de içeren Bat ı
dünyas ında de facto yaşam boyu devam eden bu tür bir ce-
zaya tan ık olunmadığı da belirtilmelidir: Bu düzenleme de
bir değer hükmü olup, geçerlikten yoksun kalacakt ır (CGTİK
madde 107).

12.14. Tehlike Hali-Suç i ş leme ihtimali

Toplumda işlenen suçlarm büyük bir yüzdesinin sab ıkali
hükümlüler tarafından işlenmesi göz önüne al ınarak n ı ükenirlik
olgusunun önemi yadsmamaz. Bu konuya ait TCK'nundaki
düzenleme şöyledir:

Madde 58(1) Önceden i şlenen suçtan dolay ı verilen hüküm
kesinleştikten sonra yeni bir suçun i şlenmesi halinde, tekerrür hüküm-
leri uygulan ı r. Bunun için cezan ı n infaz edilmiş oln ıası gerekmez.

(2) Tekerrür hükümleri, önceden i şlenen suçtan dolay ı,

a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezas ına ınahkün ıiyet halinde,
bu cezan ın infaz edildiği tarihten itibaren bes ııı l,

b)Beş yı l veya daha az süreli hapis cezas ı na mahkumiyet l ıalinde,
bu cezan ı n infaz edildiği tarihten itibaren üç ı,ı l,

geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısiyla uygulanmaz.

Yukarıdaki a ve b bentlerinde beş yıl/üç y ıl ayrımındaki
kriminolojik gerekçesinin ne oldu ğu anlaşılamamıştır. Bu sü-
renin her hükümlü için üç y ıl ön görülmesi isabetli olacaktır.
Üç yıl suç işlemeden varlığını sürdürmesi sab ıkalı hükümlü
için yeterli görülmelidir.

(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun n ıaddesinde
seçinıhik olarak hapis cezas ı ile adli para cezas ı öngörüln ıüşse, hal ş
cezasına hüknıolunur.

Birinci fıkrada tekerrür hükmünün uygulanmas ı için "ceza-
nin infaz edilnı iş olmas ı gereknıez" denilmesine karşm bu fıkrada
takdirin kaldırılarak yasama organınca ceza saptanması ceza-
ların bireyselleştirilmesi ilkesine oldukça ayk ırı gelmektedir.
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4) Kastl ı suçlarla taksirli suçlar ve s ırf askeri suçlarla diğer CEZA

suçlar aras ı nda teke rrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, 8IUM İ

kasten yaralama, yağma, doland ır ıc ı lı k, uyu ş turucu madde imal

ve ticareti ile parada veya k ıymetli dam gada sahtecilik suçları hariç

oln ıak üzere; yabanc ı ülke n ıahkenıelerinden verilen hükümler teker-

Türe esas oln ıaz.

Hariç tutulan suçlar arasında sapilclık derecesindeki cinsel
suçlara yer verilmemesi isabetli olmamış tır.

(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz

rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakk ı nda cezan ın infazı ndan

sonra denetimli serbestlik tedbiri u ı,gulan ı r.

Yeni bir yaptırım türü kavramına tanık olduğumuz bu
fıkrada sözü edilen denetimli serbestlik tedbiri (parole) şartlı
salıverilme s ırasında mı? Yoksa bihakkm tahliye sonras ı mı söz
konusu olacaktır? Birinci soruya olumlu yanıt verildiğinde bu
tedbire infaz hakimliğince karar verilmesinin yerinde olaca ğı;
yok eğer ikinci soru bağlamında bir tedbir ise bunun hükümle
birlikte olması için kanunilik ilkesi uyar ınca düzenlenmesi ge-
rekmektedir. Nitekim a şağıdaki fıkra hükmünde ikinci yolun
seçildiği görülmektedir.

(7)Mahkumiyet kararmda, hükümlü hakkında mükerrirle-
re özgü infaz rejiminin ve cezan ın inf az ından sonra denetinıli
serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.

9) Mükerrirlere özgü irıfaz rejiminin ve cezanın infazmdan
sonra denetinü serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek
edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulan-
masma hülcmedilir.

Hiç kuşkusuz, bu gruptakiler tehlikelililc açısından önem
arz ettikleri için öncelikle bunlar hakkında "denetimli serbest

tedbiri"ne başvurulmasınm kesin buyuru olarak düzenlenme-
sinde isabet olduğu düşünülmekle beraber işlenmekte olan
suçun ciddiyeti ve suçlunun ki şilik profili göz önüne alınmak-
sızın bu sıfattaki her hükümlünütı bu rejime tabi tutulmas ının
krinıinolojik geçerliliği olmadığı gibi TCK'da ön görülmesi
gerekli uzman raporu ihtiyac ı ile tutars ızl ık içerisindedir.
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CEZA Nitekim, Kanada ceza sistemine göre "tehlikeli suçlu" ş öyle
BILIMI düzenlenmiş tir (Kanada Ceza Kanunu m. 810):

Kişilere karşı zarar verici şiddet eylemlerinde bulunan-
lardan,

• Müessir fil veya öldürücü davranış biçimini itiyat edi-
nenler,

• Cinsel dürtülerini kontrol edemeyenlerin zarar verme
olasılığı bulunması,

• İşlediği suç, o derece "vahşice" ki, gelecekte davranışını
kontrol etmesinin olasılık dışı olmas ıd ır.

Öte yandan, tehlikeli suçlular bak ımından, tahliye sonras ı
denetin-ili serbesti rejimin hükümle beraber saptanmas ı ön
görülmüş; bu konudaki azami bir süreye CGT İK'te yer veril-
miş bulunmaktadır (Madde 107). Bu düzenlemeler toplumun
korunması amacıyla tasarlanmış gözülcüyorsa da, uzun bir
süre biçimsellik ötesinde bir yarar sa ğlamas ı konusunda ciddi
kuşkularım olduğunu belirtmek isterim.

Tehlike hali-suç işleme ihtimaline anlamlı bir boyut kazan-
dırmak amac ıyla konunun ayr ıntılı olarak irdelenmesinde
yarar görülmüştür. Psikiyatri uzmanları ve kriminologlarca,
geniş kapsamlı araştırmalara dayalı olarak kabul edilen husus,
faillerin yeniden suç işlemesini tahmin edebilmerıin yüksek
derecede kesinlikten yoksun oldu ğudur. Dünya Sağlık Teşkilatı
(WHO) koordinatörlüğünde gerçekle ştirilen bir projede altı
ülkeye ait verilere dayalı olarak var ılan sonuçta, "tehlikelilik"

haline ilişkin tahminlerde bulunacak uzman ki şiler arasmdaki
görüş birliği derecesinin dü şük olduğu; psikiyatri uzmanları
arasındaki bu uyum derecesinin ise psikiyatri uzman olma-
yan kişiler arasındakilere göre yüksek bulunmadığıdır. Ni-
tekim, haklarında tahmin işlemi yapılan kişilerin dörtte üçü
bakımından % 50'sinden daha az bir miktannda mutabakat
sağlanabilmi>ştir. Bu durumda sağlikli bir tahmin yapabilmek
yüzdesi hiçte yüksek değildir.

Bu bağlamda, yeniden suç işleme ihtimalinin varlığını
belirlemede en iyi gösterge failin önceki mahkumiyetleri sayısı
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olacaktır. Halen birkaç sabıkası olan bir kişinin ilerideki suçlu- CEZA
luğunu tahmin etmek fazlaca zor olmayacakt ır. Bu varsay ım BIL İ M İ
özellikle mala karşı suç işlemiş olanlar için geçerlidir. Şiddet
ve cinsel suç i şlemiş failler bak ımından ise, psikiyatri uzman ı ,
önceden çok az veya hiç suç i şlememiş kişiler hakkında tahmin-
de bulunmak durumunda kalacaktır. Deneyimler, bu türden
tahminlerin do ğruluk yüzdesinin 25-30'dan fazla olmad ığım
göstermektedir. Aynı paralelde, psikiyatr, sosyolog, psikolog
ve istatistik uzmanmm birlikte yaptığı tahminde de tehlilcelili ği
tahmin edilen üç kişiden yalnızca birinin gerçekte şiddet suçu
işlemeye devam etti ği göriilmüş tür.

Varılan nokta odur ki, mevcut tahmin yöntemleriyle, bir
tehlikeli suçlu u ğruna en azmdan iki veya üç tehlikeli olmayan
suçlunun da özel bir kurumda "ak ı l hastanesinde", muhafaza
ve tedavi altında bulundurulmas ı gerekecektir. Bu şekilde de,
toplum, gerçekte az sayıda olan "tehlikeli olma yan" kişilerin akıl
hastanesinde muhafaza edilmesine r ıza göstermek durumunda
kalacakbr?6

Türk Ceza Kanunu çerçevesinde konu irdelendi ğinde ise,
kanunda tehlikelilik haline yer verilmemesine kar şın, Ceza Ka-
nunu Ön tasar ısı 59. maddesinde İ talyan Ceza Kanunu'ndan
esinlenerek "tehlike hali" kavfamına yer verildiği görülmüştür.
Ancak, Ön tasarıda tehlike halinin tanımına yer verilmemiş ,
yalnızca, özel tehlike hallerine (mükerrir, itiyad ı suçlu, mesleki
suçlu, örgütlenmiş suçlu) değinilmiş; TCK'da da (2004) bu dü-
zenleme korunmuştur. Bu eksikli ği bir ölçüde gidermek üzere,
İtalyan ceza hukukunun bel kemi ğini olu ş turan 133. maddesi-
nin de alınmas ı yerinde olacak idi. Bu madde hakime, yalnız
cezanın ve güve ıilik tedbirinin tatbikinde de ğil, cezayı artıran
veya azaltan sebepler ile suç vasf ının takdirinde ve suçluya
kanunun tanıdığı yararlardan istifade ettirmek hususlarmda

" Bkz., Council of Europe, Cusfody and Treatn ıeni of Dangerous Offenders,
Strasbourg 1983; H. Hansen, "Treatment of Dangerous Sexual Offen-
ders", Serninar on Prison Healih Sen.,ices Goais, Stardards and Eth ı cs, (24-27
September 1991) Helsinki, 1991 pp. 33-38; M. T. Yücel, Krınunoloji, Istan-
bul (Umut Vakfı Yay ın ı ) 2004.
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CEZA takdir yetkisini kullanırken aşağıda yer alan iki unsurun göz
BitiMi önünde bulundurmay ı enuetmektedir:'

1.Fiilin mahiyetinden, fiilde kullanılan vasıtalardan, filin
işleniş biçiminden, zaman ve mahallinden anlaşılan suçun
vahameti;

2.Suçun sailclerinden, suçlunun adli ve cezai geçmi şinden
ve genellikle suçu i şleme öncesi, suçu işlediği andaki veya
ondan sonraki hareket biçiminden, kişisel, aile veya sosyal
yaşamındaki durumundan ç ıkarılan veya anlaşılan cürüm
işleme kabiliyet ve istidad ı .

12.15. Salıverilecek Hükümlülerin Risk
Değerlendirilmesi

Risk değerlendirilmesi oda ğında yatan soru, saliverilecek
hükümlünün tehlikeli bir davranış gösterip göstermeyeceğidir.
"Tehlike/tehlikeli" terimini kişinin zarar görme riskinde oldu-
ğunu göstermek için kullan ırken, "tehlikelilik" terimini, karşıt
olarak, baz ı eylem, durum veya ki şileri tasvir için kullanılmakta
ve halk zarar görme riskiyle kar şı karşıya gelmektedir.

Hükümlülere özgü risk değerlendirilnıesinde,cezaevinden
salıverilme (şarth/bihakk ın) sonras ı kişinin topluma uyumunu
riske atabilecek içsel/d ışsal faktörlerin belirlenmesi (örneğin
iş olanakları, maddi/manevi destek sistemleri, yeni suç işleme
eğilimi, tehlikelilik vs.) gerekmektedir. Bu ba ğlamda "tehlikeli-
lik", faktörlerden yalnızca biri olarak belirmektedir.

Risk değerlendirilmesinde, bazı potansiyel risk faktörleri
ile tehlikelilik aras ında ili şkisel illüzyona da tank olunmakta-
dır. Bunun en belirgin örneği de, akıl hastas ı kişilerin, şiddet
ve tehlikeli olmalarmin ak ıl hastas ı olmayanlara göre fazla
olduğuna çoğu insanlarm inanmalarıdır. Ne var ki, kuvvetli
bir ilişkiye işaret eden çok az kanıt vardır.

" Temel cezanın tayini sürecinde göz önüne al ınacak faktörler aç ıs ından
Tasarrnm 62. maddesinde "tehlikenin ağırlığı na" yer verilmiştir. (Tehlikeli
suçlu kavram ı -Cezaevinde tehlikelilik hali için bkz., Avrupa Konseyi.
Tehlikeli Suçlu/ann Tretmarn-Council of Europe. Treatn ıent of Dangerous Of-
fenders)
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Tehlikeli davranış gösterisini tahmine özgü de ğişkenler/ CEZA
ta]anıin cetvelleri arasında Webster taraf ından geliştirilen TKİ?- 8111M1

2O projesi güvenilir bir nitelik sergilemektedir. Tarihsel, klinik
ve risk değişkenleri tehlikelilik ve risk de ğerlendirilmesinde
yararlı görülmektedir. Tarihsel değişkenler hükümlünün öz
geçrnişindeki sabit veya statik olanlar ıdır. Klinik değişkenler
kişinin içinde bulunduğu mevcut faktörlere ilişkin beden ve
ruh sağlığı uzmanlar ının değerlendirmeleri; risk değişkenleri
ise, uzmanlarm sahverilecek hükümlülerin farkl ı ortamlarda
riskin üstesinden nas ıl gelebileceklerini tahmin etmelerine
yardımcı olanlardır.

İşte bu üç gruptaki değişkenler şöyledir:

1. Evre: TarihseVStatilc De ği şkenler

(1)Önceki şiddet olgusu: Gelecekteki şiddet eyle ırıiı in en iyi
belirleyicilerinden biri geçmiş teki şiddet içeren davranışlardır.
Bir kişinin gelecekte şiddet içeren bir davram şta bulunma
olas ılığı bu türden geçmişteki her olgu oranında artış göster-
mektedir. Bu nedenle, ki şinin geçmişte şiddet eylemlerine ait
kant güçlü olduğunda tehlikeli davramşta bulunma olas ılığı
da fazla olacaktır.

(2) Yaş : Birincisi, yaşla gelecekteki şiddet gösterimi aras ın:
da ters bir ilişki vardır. Suçlu yaşça genç oldu ğunda suçlunun
gelecekte şiddete başvurma olas ılığı da fazlad ır. İkincisi ise,
ilk şiddet olgusunda kişi ne kadar genç ise, şiddet suçlusu
olma veya olmaya devam etmesi olas ılığı da o derece fazladır.
Şiddet olgusunun gelecekteki şiddet gösterinıi için dayanak
olmasmdaki güçlük çok suçlunun genç olmas ından kaynak-
lanmaktad ır. Bu nedenle,dikkatler özellikle şiddet eylemin
biçimine odaklanmalıd ır. Genelde, sıkça işlenen oldukça yoğun
ölçekli şiddet eylemler serisi ara s ıra işlenen şiddet olgular ına
göre fazlaca tahmine esas olmaktad ır.

(3)Dengeli bir yaşam stili: İstikrarli bir iş hayatı, aile bağları
ve sosyal desteğe sahip hükümlüler şartla salıverme süresince

C. D. Webster ve D. Eaves, The HCR-20: A Seherne for the Assess ınent of
Dangerousness and Risk, 1993.

375



Mustafa Tören Yücel

CEZA düşük bir risk oluşturmaktad ır. Yalnız yaşam stilindeki den-
Bitimi genin şiddet eylemleri aç ısından düşük bir risk oluş turmas ı

açıs ından doğrudan ilişkisi pek açık değildir.

(4) Alkol veya uyu ş turucu madde/ilaç s ıı iistimali: madde
suiistimali ile şiddet eylemleri arasında genel bir ilişki vard ır.
Gelecekteki şiddet veya tehlikeli davranışı tahmin bakmıınclan
kişirıin geçmişteki şiddet eylemlerinin ne ölçüde uyu şturucu
maddeye ilişkili olduğu özellikle önemli görülmektedir. Şidde-
tin kendisini kontrol etmenin ne kadar zor oldu ğu göz önüne
alındığında suçlularm hem şiddet eğilimleri ve hem de madde
suiistimali sorunlarımn üstesinden gelebilmesinin ne derece
zor oldu ğunu düşünmek hiçte abartı olmayacaktır.

(5) Akı l hastalığı : Genelde kişilik bozukluklar ı ve özelde
psikopatlık şiddet riskine ilişkili görülmekte iken, diğer ak ıl
hastalıkları örneğin şizofreni gerçekte şiddetle ters ilişki içinde
olabilir? 9 Genelde çoğu akıl hastası kişilerin şiddet eylemleri
için bir risk oluşturmadığı; veya en kötüsünden, aralarmda
ilişkinin çok zay ıf bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu nedenle,
akıl hastalığı geçmişi olan bir kişinin ilerde tecavüzkar olup
olmayacağını tahmin etmek üzere geçmişte işlediği şiddet
eylemi ile akıl hastalığı arasında bir ilişkisi olup olmadığına
bakılmalıdır.

(6) Psikopatlık: Geçmişinde şiddet yoğunlaşmasma tanık
olunan psikopat kişilerin mükerrir şiddet suçlusu olma riski
oldukça fazlad ır.

(7) Okuldaki uyumsuzluklar: Kişinin ilk/orta öğretimdeki
(a) Akademik yeteneksizliği ve okul başar ısızlığı (b) Sıniftaki
davranışı ve okuldaki genel uyumsuzlu ğu şiddet eylemleri
için artan derece de bir risk olu şturabilmektedir. Bu iki faktörü
özellikle okul döneminde tam olarak de ğerlendirmek zor gö-
rülmekte ise de, ilerdeki şiddet eylemleri için güçlü bir ili şkiye
i şaret ettikleri göz ardı edilmemelidir.

(8) Kişilik bozukluklan: Kişilik bozuklukları şiddet açıs ından
artan derecede bir risk işaret etmektedir. Bu durum özellikle

'" M. T. Yücel, Adalet Psikotojisi, Ankara 2007.
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anti-sosyal kişilik bozukluğu (psiko- pathic) ve s ınırdaki kişilik CEZA

bozuklukları için geçerlidir. 	 BILIMI

(9) Suçlunun önceki sal ı verilnıe sonras ı başarıs ızlığı : Cezae-

vinden daha önce şartla salıverilen hükümlünün başarısız-

ligi- özellikle sergiledi ği şiddet eylemleri-bu kez de yeni bir
suçtan cezaevinde bulunan hükümlünün sahverilmesi sonras ı
başarısız olacağını gösteren güvenilir bir etmendir.

(10) Ebeveynden ayrı lık: Dengeli bir yaşam ve okuldaki

uyhma ilişkili olarak, 15 yaş öncesi ebeveyninden ayr ılmış
bulunan suçlular genelde şiddet eylemleri için artan bir risk
oluşturınaktad ırlar. Bu durum yalnızca ölüm d ışı nedenlerle

ebeveynden soyutlanmış kişiler için geçerli görülmektedir.

Il. Evre: Klinik/Mevcut Değişkenler

(11) Iç görü: Bu faktör kişinin kendi akıl hastalığına ait iç
görüsüdür. Bu faktör daha genel bir anlatımla, suçlunun işle-

diği suçtan sorumluluğu kabul etmesine ve ne ölçüde suçlu
davramşının ciddiyetini takdir etmesine ili şkin bulunmaktad ır.
Bu nedenle, işlediği bir suçtan dolay ı suçu toplumda/ceza
adaleti sisteminde/ davranışın diğer dış nederderinde arama

yaklaşımı önemlidir.

(12) Düşünceler: Suçlunun ta şımakta olduğu düşüncelerin

toplumsal veya toplum kar şıtı olup olmadtğı belirlenmelidir.

Suçlunun ne ölçüde düşmanca, empulsif, tutarsız, sorumsuz,

saldırgan vs. olduğuna dikkat edilmelidir. Burada sözü edilen
"şiddet eylemine özgü risk" olduğundan suçlunun önceki şiddet

eylemi hakkındaki düşüncelerini saptamak önemlidir. Suçlu
kişi üzüntü ve nedamet duymakta mıdır? Veya eylemlerini

küçümsemekte, şiddet ve niteliğini yads ımakta mıdır?

(13) Semptomlar: istisnai bir görüntü sergileyen şiddet veya

saldırgan davranışlara ait semptomlara değinilmektedir: Suçlu

özellikle dehşet verici bir davranış sergiledi mi? Suçlunun bes-

lediği şiddete yönelik fantezileri var mı? Suçlunun sergilediği

şiddetin herhangi bir şekilde bazı algısal veya muhakeme
yetersizliğine ilişkisi var mıd ır?
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CEZA	 (14) Duygusal denge: Duygusal dengesizlik, şiddet olgusu
BILIMI için klinik risk faktörü olarak görülmektedir. Bu nedenle,

suçlunun ne ölçüde duygusal denge sergilediği veya güven
içinde oldu ğunu değerlendirmek önemlidir. Ek olarak, suç-
lunun geçmişindeki şiddet eylemine ilişkin risk faktörlerinin
önemini göz önüne alarak, kişinin duygusal dengesizli ğinin
önceki şiddet gösterisine ilişkin olup olmadığı ciddi bir şekilde
değerlendirilmelidir.

(15) RehabÜitasyona yatkı nlık: Bu faktör suçlu kişinin geç-
mişte ve şimdiki rehabilitasyon giri şimlerine ne derece yanıt
verdiğine ili şkin bulunmaktad ır. Bu bağlamda, hükümlünün
risk faktörlerinden (örne ğin uyuş turucu madde/ilaç suiisti-
mali, beslediği düşünceler) kaynaklanan sorunlar ı halletmek
için cezaevlerinde yürütülen programlar ı kullanma yetene ği
dikkatlice değerlendirilmelidir.

111. Evre: Risk/Gelecekteki De ğişkenler

(16) Geçerli plan/programlar: Geçmişte şiddet eylemi sergi-
lemiş bir suçlunun ya şamında hiçbir şeyin değişmemiş olmas ı
halinde gelecekte benzer eylemleri sergilememesi için hiçbir
neden yoktur. Salıverilen hükümlülerin özel gereksinmelerine
(madde suiistimali, duygusal dengesizlik vs.) uyarI program-
larla risk faktörleri azalt ılırken, maddi/manevi destek sistem-
leri artırılmalıdır. Aksi takdirde mükerrir suçluhik kaç ınılmaz
olmaktadır. Nitekim, 4616 sayılı af kanunu ile salıverilen çoğu
şiddet suçlusu yeniden şiddet suçlar ı işlemişlerdir.

(17) Temas imkan ı: Yukarda ki 16. faktördeki bilgiyi taki-
ben, salıverilen suçlunun şiddete yönehme riski kendisini riske.
sokacak veya uyu ş turucu maddeyi sağlayacak kişilerle temas ı
ölçüsünde artacaktır. Suçlunun olas ı mağdurlar, silahlar, bir-
likte suç işleyeceği kişilerle teması olabilecek mi? Suçlunun
yeniden uyuşturucu madde /ilaç suiist-imal etme riski var mı?
Suçlunun suiistimali kontrol konusundaki dü şünce ve planlar ı
var mı?
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(18) Destek: Suçlularm şiddete yöneline riskini azaltmas ında CEZA
yardımc ı olacak bir destek sisteminin varli ğı oldukça önemlidir. BIIWI
Destek sistemi bir e ş, aile ve dürüst arkada şları kapsamakta ise

de, yalnız onlarla da smırli olmayıp; gerektiğinde profesyonel
destek sağlanabilmelidir.

(19) Llyumhi olabilme: Suçlu kendisine sunulan programlara,
verilen destek veya yard ıma ilgisiz kaldığında dünyadaki tüm
plan ve destek sistemleri kendisi için yetersizlik ifade edecektir.
Cezalar ın infaz ı sırasında hükümlülerin davranışlarmı değiş-
tirmeye istekli olmas ı ve programlardan yararlanmas ı gerek-
mektedir. Programlarm gerçekçi olmamas ı veya hükümlünün
isteksiz olmas ı halinde risk faktörlerinin devreye girece ğine

kuşku duyulmamal ıdir.

(20) Stres: Stres faktörü sald ırgan kişide var olan şiddet.
eylemi riskini arhrmaktad ır. Baz ı stres faktörlerini (örneğin
iş, ihtiyaç duyulan hizmetlerin varl ığı) tahmin etmek nispeten
kolay ise de, diğerlerini (örneğin destek sağlayan bir kişinin
ölümü) tahmin etmek zor veya imkans ız görülmektedir. Yalnız,
stres ve şiddet arasındaki ilişki kadar suçlunun ya şamındaki
olas ı stres faktörlerine ait incelemeler suçlunun cezaevinden
sal ıverilme sonras ı ş iddet riski olu ş turmasını belirlemede
yardımcı olabilecektir.

İşte TKR-20 değişkenler serisi ile edinilen bilgi psiko-metrik
bir ölçümleme vas ıtası olmak yerine tehlike ve şiddete ilişkin
güvenilir nitelikte bir tahmine rehberlik yapmaktad ır. Bu
nedenle, bu tahmin i şleminde yap ılan toplam bir puanlama
saptamak yerine belli bir hükümlüye özgü değişkenlerin ne
ölçüde yoğunluk sergilediğini belirlemektir. Bu süreçte, tüm
değişkenlerin her suçlu için aynı derece de önemli olmadığı
bilinmelidir: Okuldaki uyumsuzluk veya ebeveyninden ay-
rılmışlik bazı suçlularda özellikle yararlı bilgi sağlarken, di-
ğerlerinde bu bilgi suçlunun geneldeki duygusal ve davranış
sorunların anlama da yararlı olabilir.
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Tablo 99. TKR-20 Değişkenler Tablosu

Tarihsel	 j	 Klinik	 Risk

Sonuç

Suçlarda artış veya hukukta/yarg ılamada tıkanma oldu-
ğıında elimizde tek çare şu müthiş söz, "diilıafazlas ı "dır!° Nite-
kim, baz ı suç türlerinde artış görüldü ğünde cezaları ağırlaş tırı-
yoruz; davalar arttığında mahkeme /Mkim sayısmı artırıyoruz;
cezaevleri nüfusu arttığmda yeni cezaevleri inşa ediyoruz; tıpkı
yoiların-ıız kalabalildaş tığmda, daha fazla yol/alt geçit in şa
edilmesi; kentlerimizde güvenlik sorun haline geldi ğinde, daha
fazla sayıda kolluk gücü için ça ğrı yapılmas ı gibi.

° Araştırma kan ı tları, belli minimum seviyenin üstündeki ekstra kolluk
gücü veya fazlaca a ğır cezalann (potansiyel) suçlular ı önleme veya in-
kapasite etmedeki olas ı (ilave) etkisinin s ı n ırlı ölçüde olaca ğın ı göster-
mektedir. Bkz., G. C. Thomas and D. Edeirnan, "Evaluation of Conser-
vative Crime Control Theology", Notre Durne Law Review, Vol 63, no. 2
(1988) pp. 123-160.
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Ne var ki, "daha fazlas ı " şimdiye dek sorunu çözmedi. As ıl CEZA

sorun mahkeme de ğil, adalettir ve bu adaletin de yalmzca BIUMI
Adalet Bakanlığı'nda olmadığı bilinmelidir. Yine güvenlikte
sorun kolluk görevli say ısı değil, güvenliktir.

Ceza adaleti sistem analizinin belgelediği beraat, düşme
(davalarm a şınmas ı) ve adli yanılma oranlarmdaki çarpıı oran-

lar26' kalite aç ısmdan patolojik bir görüntü sergilemektedir.
Bu istatistik görüntünün y ıllarca süregelmesine kar şın Adalet
Bakanlığı ve Yüksek Yargıda gerekli irade tezahürüne tank
olunamadı. Öte yandan Beş Yıllık Kalk ınma Plan Stratejileri

ve yıll ık kalkınma programlar ında şimdiye dek beraat/ düşme

/adli yanılma için bir oran hedeflendiğine tank olunamadı .
Halkta bilinç yaratılamadığı için demokratik sistem de gerekli
değişimi sağlayamad ı. İşin trajik yam ceza işlerinde Yarg ıtay
Ceza Dairlerince verilen bozma kararlarmdaki oran % 40 gö-
zükmekte ise de, Yargıtay Başsavc ıiarmdan Nuri Ok, bu ora-
nın gerçekte % 70 civarında olduğunu belirtmektedir?62 TCK,
CMK ve CGT İK uygulamaları bağlamında iş yükü ve bozma
oranlar ında önemli oranda artış beklenmektedir.

Ceza adaleti sistenıinde "her şey sanki suç/ulan korumaya

yöneliktir". Sistemde mağdurlar açısından büyük bir haks ız-

lık ve dengesizliğe tank olunmaktadır. Batı dünyasında bu
durum isimlendirme aç ısından daha da belirgin olmaktad ır:
Ceza adaleti "crin ı inal justice" (victin ı justice değil) olarak
adland ırılmaktad ır. Mevcut adli süreç "mağdur"u daha da
mağdurlaştırılmaktad ır; nerede ise mağdur suçlu konumuna

2M " vc ılar otomatik dava açma makinesi olmaktan ç ıkarı linal ıd ı.r.",
TUSİAD, Yarg ı lama Düzeninde Kalite, Istanbul 1998 s. 80; M. T. Yücel,
Hukuk Sosyolojisi-Hukuk ve Gerçekler, Ankara 2004; Avrupa ve Dünyada-
ki a şınnıa görünümü için bkz., Heuni, Crime and Crinıınal Jushce Systems
in Europe and Norlh America 1990-1994, Helsinki 1998 pp. 95-100. M. T.
Yücel, Kriminoloji, Istanbul (Umut Vakfı Yay ını)) 2004. Adalet istatistik-
lerinin belgelediği olgusal gerçeği Aristotles, Relonk'te şöyle dile getir-
mektedir: "Insanlar, bir şeyin yap ı labileceğini ve kendileri tarafIndan yap ı la-
bileceğini kendileri varsa yıyor olmal ı dı rlar: ya yakalanmadan yapabileceklerini,
ya da yakalan ı rlarsa cezadan kaçabileceklerini, cezaland ınlsalar bile, zarann
kazançları ndan veya önem verdikleri şeylerden daha küçük oldu ğunu varsa y ı -
yor olmal ıdırlar." (Yap ı Kredi Yayı n ı) Istanbul, 1995, s. 78.

262 3.03.2004 tarihinde kendisi ile yap ılan özel söyleş i.
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CEZA getirilmektedir. Hüküm giyen suçlu eğitilmekte, çahştıı ilmakta
BIL İMI /psikiyatrik tedaviye tabi tutulabilmekte;kendilerine "af' sağ-

lamak üzere kader kıı rba,ı , etiketi yap ıştmlmakta; aflarla salıve-
rilerı ler özellikle cinsel sapıklar yeni kurbanlara doğru yelken
açmaktadırlar. TCK'da psiko-sosyal anketlerle suçlular ın öz
geçmişleri profili çıkarıhrken, mağdurlara ne olduğu konu-
sunda hiç bir ara ş tırma yapılmıyor. Cinayete kurban gidenler,
sanki "temizlendiler". Onlar mağdur potansiyelli ki şilerdi;
cinayet olmasa başka bir nedenle X olacaklard ı-belki de yolda
yürürken kafalar ına bir saks ı düşerek veya geceleyin evlerine
giren bir kamyonla can vereceklerdi. Öte yandan, zamana şı-
mı ile takibattan kurtulan suçlulara kar şın mağdurlar yaşam
boyu geçirdikleri travmanı n (post traurnatic disorder) etkisine
mahkum olmaktad ırlar. İş te sistem çeşitli açılardan fire ver-
mektedir. İnsan hakları bildirgelerinde sanıkların korunmas ına
yönelik hükümler pozitif hukuka yans ımış iken, mağdurlarm
koruııjrjasjna yönelik düzenlemeler yeni ceza sistemi ile varl ık
göstermeye ba şlam1ş t1r. 263 İlk defa suç işlediklerjnde korunan
suçlular salıverilme sonrası yeniden suç işlediklerind (belli
bir süre geçtikten sonra) sistem yine koruyuculug-unu sürdür-
mekte; zaman zaman cezai sorun ıiulıjk açısından akıl hastalığı
devreye girerek (insani ıy defense)  farazi aç ıklamalaria sanığın
cezai sorumluluğu olmad ıgı de hükme bağlanabilmektedir.
Kuşkusuz, bu düzenlemenin de sorgulanmas ı gerekmektedir:
Gerçekte önemli olan sanığın suçu işleyip işlemediği/suçlu
olup olmadığı saptanmasıd ır. Bu saptama sonras ı yap tınm ve
tretman türü (ak ıl hastanesi mi, cezaevi mi, yoksa her.ikisin
mi olacağı) belirlenebilmelidir.

Sorun good ve evil'in/ iyi ve kötünün ayırt edilmesi ve hal-
km bilgilendirilmesi önernsjz'le önen ıl i'nin karış tırılmamas ı ve

> Normatif açıdan Denetunli Serbestljk Kanunu'nun 12. Maddesi c bencli"Suçtan zarar göre» kişilerin karşı laş tık/an psiko-sosyal ve ekonomik sorunla-rı n çözümünde dan ışmanlık yapmak ve bu kişilere yardı nı cı ol ınak"ile mağdu-run korunmas ı sisteme girmiş ise, defaclo geçerliliği için gönüllü kişilerinkatkı ve katı mları üzerinde özenle durulmal ıd ır (Bkz., Denetinıli Serbest-ilk.. . Kanunu, madde 22-])

382



TÜRK CEZA S İ YASET İ VE KR İ M İ NOLOJ İ S İ

çelişkili durumlarn gideriimesidir. Yoksa ceza kanurtuna farkl ı CEZA

anlamlar ve tonlar yükleyerek ceza adaleti sürecini iyice mu ğ- OIUMI

lak hale getirmek amaç olmamal ıdır. Yalmz normatif çelişkiler

yanında sosyal psikoloji açısmdan beliren çei şkilerde sosyal
güdülenmelerde şizofreniye neden olmaktadır. Yukar ıda ser-

gilenen teze başka aç ıdan bakıldığında, toplum bir yandan,
"Ne bu rezalet can ın ı, buras ı nasıl bir ülke, güvenliği kalmadı, nereye

baksa,, ız bir sorun,birolay/bircinayet" diyor; öte yandan, cinayet
işleyenler omuzlara alınarak, destek veriliyor; olas ı affa moral
destek vermek üzere onlar ı kader kurban olarak isimlendi-
riyorlar. Veya kişiler kendilerini güvenli/sonuç alabilecek
şekilde güçlü liissetmediklerinden tepki gösteremiyor/ itiraz
etmiyor; kaderine razı oluyorlar. "Kader kurban ı " derken tüm
toplumun kader kurban olma riski göz ard ı ediliyor.

Gerçekte ceza kanununa teoriler aç ısndan yeni bir felse-
feyle yakla şılmak isteniyorsa, ma ğdur eksenirıe dayalı olarak

yaklaş1lmalı; 2" mağdurun daha fazla mağduriyetini önlemek
için daha köklü düzenlemeler yap ılmalıdır. Hiç kuşkusuz,

Kanunun bu doğrultudaki baz ı düzenlemeleri oldukça olumlu
görülmektedir.

Sonuç çıkarım olarak, toplumsal düzen ve kişilerde güven
duygusu sağlamak bakımından temel sorunların üzerine eğil-

mek yerine işin en kolay yan olan ve fakat içerdiği yeni kurum-
larla yüksek bedelli yeni bir ceza kanunu yaratmak iddias ı ile
ortaya konulan yeni TCK ile toplumsal güvenli ğin eskisinden
daha iyi sağlanacağı iddias ı sanal bir iddia olmaktan;265 oluştu-

264 Mağdtıra göre cezaların ağırlaştırılmas ı: Niçin bir m ılyarderden yap ılan
bin liral ık hırsızlıkla fakir bir insandan yap ılan bin liral ık hırsızlıkta suç-
lular ayn ı cezaya çarpt ırılmaktad ı r? Türkiye için geçerli olan bu durum
ABD'de farkl ıl ık sergilemekte; ABD Federal Yapt ırım Rehber Kural/an

uyarınca zay ıf mağdura karşı işlenen suçta ceza ağı rlaştırılmaktad ır.
265 "Bizler Almanya'da ceza hukuku ve uygulamas ından memnun muyuz?

Ulkelerimiz aras ındaki çoğu kültürel ve sosyal farklılıklan göz ard ı
ederek, yaptırımlar sistemimizi diğer ülkelere önerebil ır miyiz? Ceza
hukukunun başanl ı/başans ız olup olmad ığını söyleyemediğimden,
bu sorunun yanıtı pek aç ık olamaz. Bu bağlamda "başarı" ne anlama
gelmektedir? Suç oran ında bir azalma m ı? AImaı ya'da suçlarda bir
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CEZA rulan yeni kurumlar ın uygulanabilirliği "sosyal bakı mdan haz ır
BiLl/Al bulunu şluk" olmadığmdan de jure ötesinde etkinlik kazanmas ı

çok zaman alacaktır. Yeni TCK ile 78 yıld ır yürürlükte bulunan
765 sayılı TCK'nundaki tüm suç normlar ı değişmiş olduğun-
dan lehte hükümlerin tatbiki do ğrultusunda dolaylı bir af
uygulaması ötesinde "adli kı rtasiyecÜikte" görülmemiş ölçüde
yoğunlaşma yanında yorum açısmdan ilk derece mahkemeleri
ile üst mahkemelerde uygulama farklihkiar ına tanık olunacak,
yoğun bir çah şhıa ürünü olmayan TCK' da zamanla yap ılacak
değiş iklikler kaç ınılmaz olacaktır. Nitekim 1.012007 tarihi
itibariyle değiş iklik oran % 17,3'dür.

Bu bölümü temel bir soru ile noktalamak yerin de ola-

azalma değil; aksine devaml ı artışa tan ık olunmaktad ı r. Bu durumda
"ba şarı s ı zl ıktan" söz edebilir miyiz? Bu takdirde, suç oran ı ile ceza hu-
kuku aras ında doğrudan bir ilişkinin varlığı söz konusu olmaktad ır.
Şöyle bir ilişkinin var olabileceğini dü şünemiyorum. Suç işlemenin pek
çok nedeni bulunmaktad ır. Oldukça sert bir ceza hukuku oldu ğunda
suç oran ında düş me olacağı söylenemeyeceği gibi infaz (correttion) ve
iyileştirmeye (rehabititation) fazlaca odaklanan bir ceza hukuku ile suç
oran ında fazlaca dü şme olacağı da söylenemez.

Çoğu suçluların ceza hukukundaki yapt ırımdan etkilenerek yeni bir
suç işlememeleri "başarı" olabilirse de, mükerrirlik konusunda sa ğl ıkl ı
veri temini kolay değildir. Adli Sicil'de yaptığım araş tırmaya göre, 1980
y ıl ında haklar ında ceza fiş i oluşturulan hükümlülerden % 53.2 '5mm
1985 yı l ına kadar yeni bir kayd ı daha oldu ğu; bunlardan % 17.8'inin
para cezasma, % 35.4'ünün hapis cezas ına mahkum olduğu görülmüş-
tür. Bu say ılar bile, geri kalan %46.8 oramndakieski hükümlünün neden
mükerrir konumuna girmedi ğini veya diğerlerinin neden suç işlediğ ini
aç ıklayamamakta- bunu aç ıklayan bir metodunda bulunmad ığıd ır. Bu
durumda, "Bildiğim bir şey var, oda hiçbir şey bilmediğimdir" şeklinde
agnostik bir yaklaşı m sergilemeyeceğ im. Al ınan Ceza Hukuku hakk ın-
da genel bir görüş olarak, esasta, infaz ve iyileş tirmenin önemli bir ö ğe
olduğu sistemini benimsediğirnizi belirtmek isterim. Ne var ki, hükim-
lerın sanıklar ı n kiş isel zay ıflıkları ile sosyal özgeçmişlerini değerlendir-
mek üzere yeterli zamandan yoksun olmalan ile yeterli say ıda denetim-
1m serbesti (probation) görevlisinin olmayışı eleştiri konusu yap ı lmış tı r."
Bkz., Karl-Heinz Gross, "Correction and Rehabilitation of Offenders in
the Penal Law and in the Court Practice of German y" Resource Materiat
Series No. 34, (UNAFEI) Fuchu, Tokyo, Japan, Dec. 1988 pp. 11-21. Ayr ı-
ca bkz., M. Foucault, Hapishanenin Doğu ş u, imge, 2000 s. 384 vd.

Aynca Z. Haf ızoğullan, Ceza Hukuku Ders Not/an için bkz., www.
baskent. edu . tr-'zekih/
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caktır: Türk toplumunda esenliği azaltıcı her türlü zararm CEZA
nas ıl giderilebileceği/ azaltılabileceği ve bedelinin ne olacağı o ı uMI

sorgulanırken, insan haklar ı ve etik ilkeler karşısında, ceza
sistemini sosyal refah sistemine i şlevsel bir seçenek olarak
kullanılmasının Türk toplumu için temel bir seçenek olup
olamayacağıdır?
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13. ARAŞTIRMA VE ÖLÇME

Ölçme en geni ş anlam ıyla, nesne ve olaylara kurallar
karşıs ında numara vermektir. 266 Dikkat edileceği gibi tanım-
da, sayısal değer vermek yerine "mı mara vermek" ifadesi yer
almaktad ır. Günlük ya şantıda ise, "sayı " bir çok farklı amaçla
kullanılmaktadır. istatistiksel teknikler, sonuçta, ölçme i şlemi
ile elde edilen sayıları çözünılemeyi amaçlad ığına göre; işlene-
cek sayı topluluğunun matematiksel özelliklerinin bilinmesine
ihtiyaç göstermektedir. Ölçme kavramı tanımmda geçen "kural"
ifadesi, ölçme işleminin yalnızca birimlere numara verme işlemi
olmayıp, verilen numaralar ın matematiksel özelliklerinin de
belirlenmesi gerektiğini aniatmaktadır.

Kuşkusuz, bir sorunu te şhis etmeden tedavi edemeyiz. Bize
göre, bu kural ya şamdaki her sektör için geçerlidir. Kri ınirolo-
jide suçluluğun önlenmesi ve suçlularm tretman ı için gerekli
kriminolojik yöntemlerin uygulanabiirliği de, bu konularda
etkili etmenlerin ölçülmesiyle mümkündür. Örne ğin, karşı lıklı
ilişkilerin tespiti bağlamında suçla çevre, e ğitim, sosyal statü,
ekonomik durum vs. gibi ili şkilerin derecesini belirleme için
bunlara ilişkin sayılara/verilere gerek vard ır. İşte ölçüm bura-
da devreye girmektedir. Kuşkusuz, istatistiğin günümüzdeki
önemi her alan için geçerli olup; en iyi ölçme yöntemi olarak
karşım ıza ç ıkmaktad ır."'

266 M. T. Yücel, Krim ı nolojı (Suç ve Ceza), Ankara 1986, ss. 152157.
' Stevens, S. S., "On the Theory of Scales of Measurenient, "Principles Of
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13. 1. Soru Yan ıtları 	 ARAŞTIRMA

VE
Hiç kuşkusuz, sorular ve yarutlar bir ara ştırma sürecinin ÖLÇMF

temel öğeleridir. Bizler ara ştırma sonuçlarm ın tüketicileri ola-
rak araştırma raporlarmı okurken kendi sorularımızı da sormalı
ve belki de en önemlisi, yanıtlar ı ayrıca değerlendirmeliyiz.
Ara ş tırmada eksik ve yanlış olan şeyi bulmak ise tüketiciye
ait bulunmaktad ır.

Educationa! and Psycl ı ologicai Measurement", Chicago 1967. pp. 3-10; Ayr ıca
Uka., Ulusal çapta kriminolojik ara ş hrmalara yer vermesi nedeniyle tü-
ründe bir ilk olan Polis Halk I şbirliği Sempozyu ınuna (Ankara 27-29 Mart
1995) sunulan tebli ğ ler. Ayr ıca bkz., Marmara Üniversitesi Insan Haklar ı,
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama Ara ştırma Merkezi Yönetmeli ğ i

madde 2, Resmi Gazete (1 Ekim 1995) s.38; Aristotale ğ, Retorik, (Çev. M. H.

Doğan) Istanbul 1995, s. 78:".. Insanlar güzel söz söyleme yetene ğine ya
da pratiğine, veya engin yasa deneyimine veya çok say ıda dosta veya çok
miktarda paraya sahipseler, cezaland ınlmaks ız ın başkalar ına kolaylıkla
kötülük yapabileceklerini dü şün(irler."

Ölçme konusunda özellikle cezan ın kesinliğjfşiddeti konularında genel ve
özel nitelikte ölçülere aşağıda yer verilmiş tir:

Genci ölçü der
Ceza ini az kurumuna girdi say ı sı

Cezanın kesinli ği = --------- ---- ---- - ------------- -------
Rapor edilen suç say ısı

Cezan ı n ş iddeti = Sal ıverilen hükümlülerce çekilen hürriyeti ba ğ lay ıc ı
ceza ortalamas ı

özel Ölçütler
Cezamn kesinli ği : a) Suçların açığa çıkar ılma oranı

h) Işlenmiş bir suçta zanlin ın tutuklanma olas ılığı=Tutuklanma/Suç
e) Tutuklanma üzerine mahkumiyet olas ılığı Mahkum ıyet/TutUklU
d) Işlenmiş bir suçtaki mahkumiyet olas ıhğı=Mahkumiyet/Suç

Cezan ın şiddeti	 a) Hükmedilen para cezas ı ortalamas ı,
b) Hükmedilen Hürriyeti ba ğlayıc ı ceza ortalamas ı ,
c) Infaz edilen hürriyeti ba ğlay ıcı ceza ortalamas ı ,
d) Mahkumiyet üzerine hürriyeti ba ğlay ıc ı cezaya hükmedilme olas ılığı,

e) Mahkumiyet üzerine ilan ıın infazı olas ı lığı=Infaz/ Mahkumiyet
Kesinlik ve şiddet kan şı nn

a) Infaz edilen hürriyeti
Günlük hükümlü ortalamas ı

bağlay ıc ı ceza ortalamas ı = --- --- - --------- ---------------------- —x 12
(ay) Y ıl içinde giren hükümlü say ıs ı

b) Işlenen suçlara karşı l ık ceza infaz kurumları nüfusu-
c)Kapalı cezaevi ile nakillerdekifirarlara özgü 10.000 cezaevi nüfusundaki
oran: firar sayısı/y ı lındaki firarlar x 10.000
Ayrıca bkz., Council of Europe, Means of lmproving Inforrnahon on Crime,
Strasbourg 1976.
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	ARAŞ IIRMA	 13. 2. Araştırma Sonuçlar ı
VE

ÖL(ME 
Müdebbir tüketici beyaz e şya veya bilgisayar almak istedi-

ğinde piyasa ara ştırması yapmakta; alacağı eşyanın özellikle-
riniöğrenmektedir. İşte, ara ştırma sonuçları, uygulandığında
sebebiyet verebileceği zaman ve parasal kay ıplar nedenleriyle
ciddi bir şekilde irdelenmesi ve etkileri test edilmesi gereken
olgulard ır.

Gerçekte yap ılan ara ştırmalar; araş tırmac ının görü ş
açısı, temel aldığı varsay ımlar ile sonuçlan de ğerlendirmesi
açısından irdelenmeli; ve sorulara verilen yan ıtlardan çok
davet ettiği sorular ölçüsünde ara ştırmanın iyi olabileceği göz
önünde bulundurulmal ıd ır. Bu bağlamda, araştırma sonuçları
bir bakıma ilgilileri bir ad ım ileriye götürürken iki-üç ad ım
da geriye götürebilmektedir. Keza ara ştırmacmın sormak ve
yarııtlamak üzere seçtiği sorular, bulgu ve sonuçlar ı itibariyle
dünyanın nasıl çaliştığını göstermekten ziyade araştırıcinın
dünyaya bakış aç ısını yans ıtmaktad ır.

13. 3. Model Referansı
İnsanlar, kuşkusuz, bir dizi varsayıma dayah olarak çaliş-

makta ve belli eylem ve projeler, varsay ınıları paylaşan insanlar
için anlamlı olabilmektedir. Örnek olarak, baz ı suçluların islah
olamayacağı kabul edilirse, bu varsay ımdan etkilenen gnıptaki
suçlulardan ba şkas ı bunların şartli sahverilme dışında bırakıl-
masmı sorgulamayacaktır. Kuşkusuz, bu gruptaki suçlunun
bizzat kendisinden böyle bir kararm yerindeli ğini kabullen-
mesini beklemek biçte gerçekçi olmayacakt ır.

Suçlu kişi "adil işlem görme" kavramindan, herkesin elde
ettiğini, kendisinin de elde etmesi olarak anlad ığından, tutuk-
lu/hükümlü iken iki defa firar etmi ş bir seri katil, aynı cezaya
mahkum olmuş fidyeci katilin belli süre sonra şartla sal ıve-
rilerek kendisinin dışlanmas ı karşısında; adaletin (e şit işlem
görme) yerini bulmad ığını ileri sürebilecektir. Ekseri kişiler
için söz konusu eşitsizlikte sakli bulunan adalet fikrini anlamak
kolay ise de, firari seri katil için bu hiçte böyle olmayabilir.
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Bu farklılık, kuşkusuz, adalet hakk ındaki farkl ı fikirler ile ARA ŞTIRMA

bu fikirlerin dayana ğı olan çatışma halindeki dünya görü şle-

rinden kaynaklanmaktad ır. Yukarıda sözü edilen firari katilin OIÇME

mantığı, tek düze bir mantık olup; "o can ald ı; ben de can aldı m.

0, şartla salmerilmeden yararland ığma göre ben de sal ıveriln ıeliyim"

şeklinde olabilecektir. Farklilık, eksen ki şiler için geçer olan
girif t bir adalet modelinden ileri gelmektedir. Bu bağlamda, "iyi

lmlli hükümlünün" şartl ı sahverilnıesinde suçun şiddeti yaninda,

hükümlünün yeniden suç i şleme olasılığı da göz önüne alın-

malidır. Ne var ki, uygulamada şartla salıverme şarklılaşan bir

Batı kurumuna dönü şmüş (5. Selçuk); tüm hükümlülerin şartla

salıverilmeleri görülür olmuştur. Keza aynı paralelde, ilk defa

suç işleyenlerle aynı / farklı türden birden fazla suç i şleyenler

ve mükerrirler için de farklı değerlendirmeler yapılmalıdır.

Dünyadaki farklı görüşler, cezalarm inf az' konusundaki
araştırıcıları da kuttıplaştırmakta; ve belli başlı yaymlar temel

iki görüş etrafında toplarımaktadır. Bu saptamalar şunlardır:

• Kurumlardaki islah uğraşlarının sonuç verebildi ği,

• İslah düşüncesinin mümkün olmad ığı .

Hiç kuşkusuz, benintenen görüş ne olursa olsun, hürri-
yeften yoksulluğun, insana saygıyı sağlay ıc ı maddi ve manevi

koşullarda geçirilmesi gerekti ği, temel kural olarak yer etmi ştir:

Bu doğrultuda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin R(87)3
sayılı Tavsiye karar ı ile Avrupa Cezaevi Kurallar ı konulmuş
bulunmaktad ır.

13. 4. Modelin Gerekleri

Bilimsel nitelikli sosyal modellerdeki önemli nitelikler;
araştırma raporlannda her zaman aç ıkça ifade edilmemektedir.

"Olmazsa olmaz" türünden niteliklerden en önemli görülen üç
tanesi; varsay ı mlar ı n, kendi içinde tutarl ı olmas ı ve uygulana-

bilirlikleridir. Kuşkusuz, bir varsayım yanlış veya mantıksal

tutarsızliklara gebe ise, modelin kendisi de yanlıştır. Örneğin
cinsel suçlulara özgü tretman program ı, bu tür suçlularm islah
edilemeyeceğivarsay ıflhina dayalı olarak tasarlannıışsa, kendi

içerisindeki tutarsızlığı bir yana model olarak çalışmasmı bek-
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ARAŞİİ RMA lemek de saçma olacaktır. Benzer şekilde araştırma sonuçlar ı,
- VE ara şt ırınac ıııı n ç ıkardığı sonuçlarla tutarlı olma yabüir. Şu örnekle
OLÇME de görülece ği üzere, çocukluktaki cinsel istismar ın genelde

sebebiyet verdiği depresyonun, cinsel düzensizlik do ğurdu-
ğunu biimemiz, depresyon ve cinsel düzensizlikten şikayet
edenlerin; çocuklukta istismar edildiği sonucunu çıkarmanııza
olanak vermemektedir. Çünkü bu semptomların bir çok fark-
k nedeni olabilmektedir. Ku şkusuz, bir model için tahminler
de can al ıcı bir unsurdur. Bir model bağlamında baz ı şeylerin
olacağı beklenmesine karşm bir şeyin olmadığı (veya tersi)
saptandığında modelin yanlış veya eksik bir model oldu ğu
sonucuna vanlabilmektedir. Bu hususa örnek olarak, ceza infaz
kurunılar ındaki islah uğraşlar ının sonuç vermediğine ilişkin
modelin, başarılı islah programlanyla çatışmas ını göstermek
mümkündür.

13. 5. Kohort Ara ştırması
•Bu yöntemle belli ya ş gruplarının retrospektif/prospektif

incelenmesi ile hangi gençlerin mükerrir ve ciddi suç faili ol-
dukları, buna karşın diğerleririin niçin veya yaln ızca ara sıra
suç işledikleri ve adli müdahalelerin suç gelişmesine ne tür
etkilerinin olduğu araş tırılmaktad ır. Analiz arac ı olarak resmi
suç istatistilcleri ve anket sonuçlar ı kullanılmaktad ır. Bugüne
kadar anlamlı veriler ABD, Almanya ve İsveç'te elde edilmiş-
tir? Kohort yöntemine göre toplanan suçlu istatistikleri her
doğum yılı gruplarırun hükümlü olma riskini belirlemek üzere
oluş turulmaktad ır. Doğum kohort istatistiklerinin ba şlangıç
noktası olarak normal suçlu istatistiklerinde görüldü ğü üzere
mahkumiyet yılı değil, doğum yı lı esas ahnmaktadır. incelenen
konular, belli bir yaşa kadar her doğum kohort'lu bakımından
çeşitli suçlardan mahkum olan kişilerin oranı, bu mahkunü-
yetlerin say ısı ve farkl ı doğum kohortlar ı aras ında suçluluk
faaliyeti da ğilıminı içermektedir, Isveç'te bu istatistikler 1970
yılına kadar uzanmaktad ır.

H. von Noter, "Criminality Amo ııg Swedish Birth Cohorts", Scandinavi-
an Cniminal Polk'y 6' Crirnincilogy, Stockholm 1990pp. 38-46.
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Prof. Marvin Wolfgang, Yüzde Altı l ı k ICural ı 'nda, belli bir ARA ŞTIRMA

doğum kohortındaki erkek çocuklardan yaklaşık %6-7'sinin VE

kronik suçlu olarak devam edece ğini ("kronik" bir kişinin on OLÇME

sekizinci yaş gününden önce beş veya daha fazla tutuklanmas ı
olarak tanımlarımaktadır); bu kronik suçluların tüm suçların
yaklaşık yarıs ından, 18 yaşındaki tüm kohortın işlediği tüm

şiddet suçlarmırı da üçte ikisinden sorumlu olduğunu ortaya

koymaktadrn 9 Bu kronik suçluların çoğu girift kişisel veya -
sosyo-psikolojik veya ekonomik sorunlu kişilerdir. Kendile-
rinin normal bir yaşama dönmeleri için ekseiya esasli ölçüde
eğitsel ve infaz kurumlar ı iyileş tirme programlarına ihtiyacı
bulunmaktad ır.

Bu bağlamdaki soru şudur: Suçlular arasında itiyadi suçlu
olma riskinde olanlar ile kişisel ve/ya ya şam koşullan itibariyle
zor durumda olup, henüz kronik suçlu olma yolunda olmayan-
lar arasında ayr ıma elverecek kavramlar ve/ya enstrümanlar ın
var olup olmadığıdır?

Bireye odaklı teşhis için kullanılabilecek enstrüman, mer-
kezi ölçüt "Suça ilişkin Davran ış Sendromu" ile buna ilişkin

çekirdek öğeleri içeren dizine aşağıda yer verilmiştir:°

Gençler arasında suçlu olma potansiyeli
ve suçlu olmada yüksek riske işaret eden

faktörler dizini

Sendromun İlişkisel Öğeleri

• Evde görevlerden kaç ınma veya yads ınma,
• Okul veya diğer kurumsal veya sosyal ilişkilerde görev-

lerden kaç ınma veya yads ınma.
• Makullük ötesinde para ve/ya ki şisel eşyaların suiisti-

mali,
• Boş zamanları değerlendirmekten yoksun bulunma,
• Yaşam plamndan yoksun veya oldukça muğlak olu şu

veya geleceğe ilişkin gerçekçi olmayan fikirler edir ımesidir.

M. E. Woifgang, et al., Delinquency in ü Birtlı Cohort, Chicago 1972 and
From Boy toMan, From Delinquency ta Girne, Chicago 1987.

270 Ayrıca bkz., Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü ğü
Uyuş turucu Madde Program ı Ankara 2006. ss. 18-19.
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14. ÖZET

Duygusal bir konu olan suç sorununu, çok az kişi analitik
olarak irdelemektedir. Suç denilince insan akima ki şinin mağ-
duru olduğu suçlar, sonra da yaz ılı/görsel medyada manşet
olan dehşet verici suçlar gelmekte ve ekseri suç türleri göz ard ı
edilmektedir. Kuşkusuz, suç sorunu hakkında az sayıda insanın
kontrol altına alınması gerektiği türünden basit tan ılar, bizleri
yanlış reçetelere götürmektedir. Yüksek sosyal bedelli eko-
nomik suçların kabul gördüğü bir ortamda hırsızlık/ kapkaç
suçlarında görülen artış karşıs ında halkın korkuya kap ılmas ı;
bu iki suç grubu arasmda ilişkisel türde yap ısal bir ilişkinin göz
ard ı edilmesi krinıinolojik bilgisizlik örnekleridir.

Öncesiz ve sonrasız bir sorun olan suçun varlığını sürdür-
mesi karşısında; yalnızca ceza kanunlar ıyla soruna bir çözüm
bulmak mümkün değildir. İş te bu nedenle de, toplumdaki suç
varlığının kaçınılmaz olduğunun unutulnıaması ve sorunlara
bu bilinçle yakla şılması gereklidir.

Cezanın genel önleme etkisi ki şiye ve/veya suça göre
değişmekte; ceza tehdidinin önemi, suç işlendiğinde yakalan-
ma/itham edilme/mahkum olma riski büyüdükçe artmaktadir.
Bu riskinin büyük oldu ğuna dair inanç, çoğu zaman insanları
suç işlemekten de aiıkoymaktad ır.

Suç ve ceza bağlamında, cezanın genel önleme etkisi ile
bireysel etkisi (suçlulara uygulanan ceza yapt ınınlan) birbirini
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tamamlamakta; hülcmedilen ceza, ki şiye eyleminin kötülüğünü ÖZET

anlatmakla, ceza normunu vurgulamakla kalmay ıp, diğer ki-

şilere karşı da örnek oluşturmakta; ve böylelikle de yasalara
uyulmas ı gerektiğini söylemektedir. Bu amacm gerçekleşmesi

için cezalarda oranhlık ilkesi ile cezalarda de-facto eşitlik üzerin-
de titizlikle durulmah ve bu doğrultuda Cumhuriyet savcıları
ve hakimler için seminerier düzenlenmelidir.m

Suçluların cezaland ır ılmas ı, halk katında sald ırganca

dürtülerin zarars ız bir biçimde kanalize edilmesine olanak
sağlarken; grup dayanışması ve diğer benzer sosyal değerlerin

de pekiştirilmesine katkıda bulunmaktad ır. Bu bağlamda. "Bir

toplumu cinsel sap ıklan kızda,' hiçbir şeyin bir araya getiremeıjeceği"

•önermesi, suç'un halk ı diğer şeylerden daha kayna ştırıcı oldu-

ğunu ifadesi aç ısından güzel bir örnektir.

Anılan çerçevede, kriminolojinin toplum katinda da de ğer

kazanması için suçluluğun önlenmesi doğrultusunda hazırla-

nacak eylem plan; suçlu, toplum ve mağdur273 üçlüsü göz önünde

bulundurularak haz ırlanmalı ve dinamik bir hüviyet ta şımak

ve bu planda kentleşme olgusunun yarattığı sosyal sorunlara
da öncelik verilmelidir. Şu kadar ı bilinmelidir ki, kentlere,
ekonomilerinin talep ettiğinden daha fazla nüfusun göç et-
mesiyle ortaya çıkan işsizlik, gecekondu, altyap ı eksiklikleri,

çevre kirliliği, arsa ve arazi spekülasyonu gibi sorunlar, yeni
bir kültürle kar şılaşmanın yarattığı sarsıntılar, göreceli yoksulluk

kompleksi?-74 iç çatışmalar, bunalımlar gibi birey ve topluluklar ı

271 J Strahl, Isveç Ceza Politikas ı, (Çev. D. Yazan) 1975, ss. 84-86.
272 Bkz., Courıcil of Europe, Disparities in Sehtencing: Causes and Solu tions,

Strasbourg 1989.
273 Bkz., Council of Europe, Research on Victirnisatıon, Stasbourg 1985; Coun-

cit of Europe, The Position of Ute Victirn in the Franı eu'ork of Crirninal Lazo and
Procedure, Strasbourg 1985. Keeping in Touch: Polzce-Victinı corn munication

in Troo areas, (Home Office Research Study No. 116) London, 1990.
'74 Görece yoksulluğun aişlanma biçimi, büyük bir olas ıl ıkla, önemli rol

oynayan bir etkendir. Üst toplumsal katmanlann zenginliklerinin art-
mas ına paralel olarak, getir farkl ılıkları nın da artmas ı biçiminde kendini
gösteren, toplumun giderek parçalamas ı olarak tanımlanabilecek olan
bir gelişmeyle halen kar şı karşıya bulunan yaln ızca Avrupa ve Kuzey
Amerika ülkeleri de ğildir (Anahtar deyim: üçte ikilik toplum). Baz ı araş-
hrmalar kötüleşen ekonomik ko şullann, suç işleme oranında benzer bir
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ÖZET etkileyen sorunlarla perçinlenmekte; bunlar kente göç edenleri
ve özellikle gençleri içlerine kapanmaya ve tam tersine radikal
örgütlenmelere, yasad ışi işlere ve suça yöne1tmektedir1er?75

Hiç kuşkusuz, sosyo-ekononiik ko şullardaki genel iyile şme
otomatik olarak suçu önleyemeyecektir. Suçlulu ğun önlenmesi
yalnızca sosyal veya ekonomik siyaset sorunu da olmay ıp;
geniş anlamda önleme, multi-disipliner yakla şım kadar hal-
km işbirliğini de gerektiren bir i şlevdir. Bu i şlevde önceli ğin
çocuklara verilmesi ve anayasal buyruk do ğrultusunda, ço-
cukları kötü muamele ve kötü ahşkanhklardan koruyucu, suça
itilmelerini engelleyici önlemlerin bir bütün olarak ele alınnias ı
gereklidir. Bu bağlamda da, suça e ğilimli, sorunlu, evden ka-
çan ve sokakta risk alt ında yaşayan çocuklar için koruyucu ve

artışa bağl ı olmaks ız ın, cezaevi nüfusunun artmas ına doğrudan etki
yaptığını göstermi ş tir.

275 Yedinci Beş Y ıll ık Kalk ınma Plan TC Resmi Gazete (257.1995) s 15;
Council of Europe, The Protection of Youtl ı Against P/ ıysical and Moral
Danger, Strasbourg 1990; 1. Cern, ' Şiddetin Hammaddesi ve Patlayan
Gecekonducular", Sabah, (19.3.1995) s. 16; G. Mengi, "Silah ve Şiddet",
Sabah, (28.4.1995) s. 3; Heuni, Criminal Justice Systems in Europe and Norih
Ainerı ca, No. 17 Helsinki Finland 1990 pp. 2-9; Suç ve ekonomik koşullar
(Fakirlik, işsizlik ve eşitsizlik) üzerine yap ılan teorik tartış malar iki temel
düşünceyi yans ıtmaktad ır. Birincisi, servetin yarattığı al ım gücü nede-
niyle (hı rs ızların iştahı n ı kabartan TV; bilgisayar, araba sat ın alnıalar ı
sonucu) suç işlemek için fazlaca hedef ortaya ç ıkmas ı nedeniyle suça se-
bebiyt verildiği; İkincisi ise, kiş ilerin para sahibi olduklar ı nda çalmaya
daha az gereksinme duyacaklarından, servetin suçu önleyebilece ği mer-
kezindedir. Kuşkusuz, eşyanm çalınmas ı onun satı n al ınmas ından daha
zor bir iş tir. Özet olarak; servet suça sebebiyet verebilece ği gibi suç i ş-
lenmesini de önleyebilmektedir. Bkz., Council of Europe, Crime and Eco-
non ıy, Strasbourg 1995, p. 57. Ayr ı ca Bkz., Council of Europe, Economic
Crisis and Crime, Strasbourg 1985. Suç işlemekte olan korunmaya muhtaç
çocuklar hakk ında yarg ılayanlar ı n çaresizliği konusunda örnek bir yaka
için bkz., S. Burak, "Kafa Tutan Çocuklar", COGITO, say ı 2 güz 1994, ss.
256-261; H. Dursun, "Yanl ış Dü şünce: Yaln ız işsizlik suça Neden Olur",
İst. Barosu Dergisi, C. 72,s. 7-8-9, 1998 ss. 689-694; N. Centel, "Mala Kar-
şı Suçlarda Artışın Kriminolojik Bak ımdan Aç ıklanmas ı ve Nedenleri",
Mala Karşı iş lenen Suç/arta Mücadele Semineri (24 May ıs 2000) lst. Emniyet
Genel Müdürlü ğü Asayiş Dairesi Başkanl ığı Yayın no. 8, ss. 56-67.

}Ca!k ınmastirecinde kaç ınılmas ı gereken yedi günah "* alt-yap ıs ı z, *
katıl ıms ız, * kadms ız, * yoksulsuz, * çevresiz, * seferberliksiz ve yap ıla-
bilirlikten yoksun kalk ınma" her tür suçlulukla mücadelede de geçerli-
liğini korumaktad ı r.
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önleyici hizmetler geliştirilmeli; suça yönelen ve suç i şleyen ÖZET

çocukların topluma kazandır ılması sağlanmalıdır.

Diğer bir ç ıkar ım da, 100.000 nüfustaki cezaevi hükümlü
oranının, hürriyeti ba ğlayıcı ceza alarak cezaevine girenlerle
değil, ceza süresinin uzunluğu ile belirlenmekte olduğudur.

Yeni TCK ve CGT İ K'le, 1965 y ılında başlayan çekilecek cezay ı
"azaltma" siyasetinden genelde vazgeçilmesi sonucu cezaevle-
rinde çekilecek medyan ceza süresi fazlaca art ış gösterecektir.

Hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yaptırımlar ın1 bu oranın
azalmas ı üzerinde etkisi varsa da, bu etki ceza süresinin azal-
tılmas ındakinden daha az ölçüde olmaktad ır. Ne var ki, ceza

tayin ederken y ıl ve ay' ı kullanmak yerine hafta ve gün birim-
leririin kullamlmas ı şeklindeki zorunluluk, yargı bağıms ızlığı
zedelenmeksizin, hakimleri, k ısa süreli cezalara hükmetmeye
cesaretlendlirecektir. Bu ba ğlamda, topluma maliyeti 2 bin YTL
olan bir y ıllık ceza örne ğinde olduğu gibi hürriyeti bağlay ıcı
cezayla topluma maliyetinin ifade edilmesi istenilen etkiyi
yaratabilecek; cezalar ın hafifletilmesi doğrultusundaki tezlerin
aksine ekonomik yakla şım sihirli gücünü gösterebilecektir.

Kaldı ki, cezaevleri tek başına suç sorununa bir çözüm
de değildir. Yalnız, inşa edilen cezaevleri (ülken ıizde 450 kapal ı

cezaevine karşıl ık ülkemiz nüfusuna yak ı n İngiltere'de bu say ı 139,

Fransa'da 182 'dir. İtalya'da 1986 y ı l ı nda 700 civannda olan cezaevi

say ıs ı 2000'de 230'dur. Japonya'da kapal ı cezaevi say ı s ı ise 191 'dir.)

birçok aç ıdan varliklar ım sürdüren birer kurum olmakta ve
devamlı kullan ılması ile oluşan kültür bağlamında varlıklan

mantıksal ve rasyonel gözükmektedir. Ancak, belli oranda
cezaevi hükümlüsü gere ğini kimse yadsıyamazsa da, hürriyeti

bağlayıcı cezalarm suçluluğu önleme veya kontrol konusunda
yegane veya en iyi vas ıta olduğunun belirgin olmadığı da bir

gerçektir.

Hürriyeti bağlay ıcı cezalarm etkinlik ölçüsü olarak cezaevi
nüfusundaki yüksek hükümlü oram göz önüne aLmcli ğmda,

özellikle aynı ceza siyasetini uzun y ıllar takip eden ülkelerde az

suç işlenmesi beklenebilir. Bu konuda geçerli testler yap ılamaz-
sa da, korelasyonun, kriminolojik görüntünün beklenen yönde
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ÖZET olmadığı belirgindir. Var olan korelasyon ise, cezaevi nüfus
oranı düşük ülkelerde, daha sert bir ceza siyaseti uygulayan
ülkelerden daha az oranda suç i şlendiğine işaret etmektedir.

Cezaevlerindeki tretman u ğraşlar ında ise, hükümlüdeki
anti-sosyal dü şünce/eğilimler, suçlu davranış, çete/örgüt
üyeliği gibi kriminoje ııik gereksirınıeler hedeflenmeli; sal ıve-
rildiğinde yeniden suç i şleme olası liğmın azaltılmas ına çal ışıl-
malıd ır. Hükümlüler e ğitime ilgi duymadıklarmda da kusuru
kendilerinde aramak yerine motive etmek üzere neler yap ıla-
bileceği, neler değiştirilmesi gerektiği soruları sorulmalıdır.
Ekseri hükümlülerin (okul ve başka mekanlarda) edindikleri
deneyimleri sonucu motive olmad ıkları göz önüne alınarak
motivasyon kavramı dinamik olarak alg ıların-tal ıdır. Kurum
öğretmeıılerince (ilgisizliğin bireyin kişiliğindeki yetersizlik-
ten kaynakland ığına bağlanmas ı ile) motivasyonu statik bir
kavram olarak benimsediklerinde hükümlülere kar şı haksızlik
edileceği gibi taktik bfr hata yap ılacağı da bilinmelidir.

Motivasyonu yeterli olmayan kişinin eğitime aimmas ın-
da tereddüt edilmemesi, kişinin zamanla rahatlay ıp kendine
güven gelmesi sonucu motivasyonun yeterli seviye yükselebi-
leceği göz ardı edilmemelidir. Aksi takdirde dershane dışına
bırakılan hükümlüyü kazanmak mümkün olamayacaktı r. Bu
bağlamda kapasite üstü kurum nüfusunun kanserojen etkisi
göz önüne almarak suç/suçlu aç ıs ından toplumsal tehdit/
tehlike oluştıırmayan suçlular için toplumsal yapt ırmi türlerine
başvurulmalıdır.

İş te bu bağlamda oldukça önemli olan bir hususta sal ıve-
rilen hükümlünun toplumda ya şayaca ğı atmosferdir: Kişi eski
hükümlü olarak damgalanmamalı; komşu ve arkadaşları tara-
fından dışlanmamandır.276 Öte yandan, şartlı salıverilenlerin/

276 M. T. Yücel, "Hürriyeti Ba ğ l ıy ı c ı Cezaya AlternaUfler-Dünya'daki Gö-
rünüm", Adalet Dergisi, (Ocak Şubat 1987) S. 100. Erplaining Reconvictio ıı
Rates: A Critical Analysis, (Home Office Research Study No. 136) London
1994. Eski hükümlülerin toplumda i şlenen suçlardaki pay ının yüksekliğ i
nedeniyle ceza infaz kurumlar ından şartl ı /bihakk ın salıverilecek yet4-
kin hükümlülerin, Il mükerrir" konuma gelmelerini önleyici nitelikte ş u
etmenler üzerinde önem]e durulmal ıd ı r:
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eski hükümlülerin yoğunluk. gösteren suç işleme potansiyeline ÖZET

karşm "Polis Gözetiminde Bulundurulma" tedbirinin (TCK m. 32)

yürürlükten kald ırılmasıyla (1987/3352 sayil ı kanun) yaratılan

boşluk Almanya örneğinde olduğu gibi toplum korunması doğ-

rultusunda gözetim ve sosyal yard ım öğelerirıl kapsayan hal ve

gidişin kontrolü (Führungsaufsicht/parOle) tedbiri ile doldu-
rulmalid ır.m Nitekim, yeni CGT İK (m. 107-6-10) ile denetimli

serbesti rejimi koşullu sahverilen hükümlüler için ön görülmü ş
ve bu gereksinme normatif olarak kar şılannuştır(!).

Kuşkusuz, suçlar ın topluma ç ıkardığı faturanın azal-

tılması için de, ceza adaletine ayr ılan kaynağın rasyonel ve

etkin kullanılması?8 toplam kalite sağlanmas ı yanında önleyici

• Davranışı için sorumlulu ğu kabullenmesi;
Suçlu, davranışmın ciddiyetini takdir etmesi;
• Kendisini kader kurban ı, toplum ve ceza adaleti sistemmin ma ğduru

olarak görmemesi;
• Çekilen ceza süresi dışında davranışmm üretken ve hiçte hoş olmayan

sonuçlannı görmesi;
• Adli ve kurumsal süreçlere kar şı tolerans göstermesi (Ceza infaz kuru-

mundaki davran ışmı kapsamamakta);
• Genelde bencil olmamas ı;
Ne tür kişisel karakteristiklerin kendisini suçlu davran ışa yönelttiğinı

nispeten arılamış olmas ı;
• Mevcut yetenek ve kaynaklarla sal ıverme sonras ı için gerçekçi veya

erişilebiir türde planlar yapmas ı;
• Yaşam biçiminde, u ğraş verdiği şeyin işe yaramad ığın ı görerek, olum-

lu bir değiş im sağlama doğrultusunda anlay ış , yetenek ve ilgi sahibi
olması;

• Hükümlünün cezaevinde daha fazla kalmasında bir yarar görülmeme-
si.

277 Bkz., H-H Jescheck, Alman Ceza Hukukuna G ıriş, (Çev. F. Yenisey) Is-
tanbul 1989, s. 57; Avrupa Cezaevi Kurallan, (Çev. M. T. Yücel) madde
88: "Uzun süreli cezaya hükümlü olanlann toplum ya şam ına tedrici bir
şekilde dönebilmesini sağlamak için tedbirler alınmal ıd ır. Bu amaca,
özellikle, kurum veya uygun diğer bir kurumda düzenlenen sahverilme
öncesi veya etkili bir sosyal desteği de içeren bir tür gözetim alt ında şartl ı
sal ıvernıe ile erişilebilir. bkz., M. T. Yücel, Kriminoloji, Ankara 1986, ss.
349-355; R. Hood and S. Shute, The parole system al zvork: a study of risk
based decision-making, (Hotııe Office Research Study 202) London 2000.

In Yarg ılama sürecinde gecikmeyi etkileyen yedi neden şöyledir:
1. Orgütlenme ile sistemin çeşitli kesimlerindeki nitelikler; 2. Sistemin
etkinliği için mali deste ğin sağlanmamas ı; 3. Teknolojik destekten yok-
sunluk; 4. Usul hukuku, 5. i ş yükünde kapasite üstü artış; 6. Taraflar ve
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ÖZET hizmetler bağlan-ıırıda çocuklara yönelik bizmetlere ek olarak
gençlerin iş sahibi olmas ı programlarına da ağırlık verilmesi
planlanmal ıd ır.

Kuşkusuz, kalk ınma yalnzca tez ve antitezin sentezi ile
dinamik bir gelişme gösterebilir. Bu ba ğlamda kriminolojik
kalkmma siyaseti de, yaln ızca modern toplumun gelişmiş
yaşam biçinılerirıi desteklemekle yetinmeyerek, toplumdaki
geleneksel ya şam biçimleri de göz önünde bulundurarak on-
ların daha geliş tirilmesi ilkesini de içermelidir.

Sorunun tarihsel boyutu da göz ard ı edilemeyecek derece-
de önemli olup; Osmanl ı yönetiminde suç oranmın, özellikle
kentlerde diğer ülkelerdekine oranla çok daha dü şük olmas ımn
altında yatan ba ş lıca nedenler aras ında etkili kolluk yöntemleri
ve kolektif sorumluluk kuramından abriacak dersler olmas ı
karşısında;279 kolluk hizmetleri için etkili bir model belirlenmesi
üzerinde de ciddiyetle durulmalıdır?S0

7. Davanın özellikleri. Bkz., M. T. Yücel, "Ceza Adaleti Yönetiminde De-
ğ işim Anatomisi", Türkiye Noterler Birliği Dergisi, Hukuk Dergisi. Say ı :84
(15 Aral ık 1994) ss. 29-41.

229 U. I-Ieyd, Studies in 0/d Otiornan Crin ı i ııal Lau Oxford 1973, p. 313; Os-
manl ı Devlet Düzenine ait metinler 1. Kitab-i .Müstelab, (Yay ınlayan Y.
Yücel) Ankara Üniversitesi No: 216,1974.
Council of Europe, Organrsa ıion of Crin ıe Prez'en/ion, Strasbourg 1988
pp. 11-31. Ayr ıca suç önlemeyi de içeren ceza siyasetine halk ın katı l ı m ı
için bkz., Council of Europe, Partiapation of the Public in Cri ıne Policy,
Strasbourg 1984. M. T. Yücel, Japon Ceza Adaleti sisten ıi, Ankara 1984.
Japonya'da say ı lar ı 16000 kadar olan Polis Nokta'lar ı n ın iş levsel gücü
ve halkla bütünleşmeye olanak sa ğlanmas ı (mahalli toplum temsilcileri-
nin dü şünce ve isteklerinin dile getirildi ği ve bugün say ı ları 3800'i bulan
Polis Noktas ı Temas Koniiteleri) nedeniyle ülkemizde yeniden yap ılan-
d ırı lmas ı yararl ı olacaktır. Nitekim, 650 mahalle ve 226 köyü bulunan
Istanbul'daki karakol say ı s ı n ın (Polis 150+Jandarma 55) 205 olmas ı ve
öte yandan 1994 y ı l ı verilerine göre faili meçhul dosya oranlarmm yük-
sek bulunmas ı (1995 y ı lında 37. 8 milyon tahmin edilen ülkemiz kent
nüfusunun % 14.9'unu meydana getiren Istanbul kentinde a ğır ceza
merkezleri itibarıyla bu oranlar şöyledir: Istanbul % 25.7; kartal % 39.1;
Eyüp % 43.5; Bak ı rköy % 38.3; Üsküdar % 30.6; Kad ıköy % 32.9) bu tez
için en tutarl ı gösterge olmaktad ır. Bu yaklaşım "sorun temelli koltuk
icraat modelinin ifadesi olarak ekseri ülkelerde toplum polisi olarak da
adland ırı lmaktad ı r. Bu modelde, iyi derecede polis-halk ili ş kileri bir
amaç olmak yerine kendili ğinden olu şan bir ürün olmaktad ır. Bu ihti-
yac ın en belirgin kan ı tı Istanbul Un ı raniye've bağ lı Ferhatpa şa mahallesi
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Ancak şu da bir gerçektir ki, çağdaş dünyamızda, suç sayı- ÖZET

s ında görülmemiş derecede bir azalma saptanan ülkelerde, bazı
nesnelerin orantıs ız ölçüde "yanlış" olduğu; halkın kıthktan

veya epideniiden ölmesi; suç işleme eneıiisini yitirmesi veya
tüm hürriyetlerden yoksun kalinması gibi olasılıklarla kar şı-
laşilabilmektedir. Bu çerçevede, her demokratik ülkedeki suç
oranı aralığının O<suç<1 ifadesi toplumdaki dinamik dengeyi
bozmadığı oranda oldukça normal görülmelidir. Öte yandan,
sıfır-suç düzeyini tutturmarun (herkesin ceza norn ılarma tü-

müyle uymas ını sağlamanın) yalnızca ekonomik aç ıdan ele

al ınsa bile; bedelinin çok büyük olaca ğı çok da aç ıktır?St Her

sakinlerinin, iki kız kardeşin evlerine giren hırs ızlar tarafından tecavü-
ze uğramas ını protesto etmek amac ıyla TEM Otoyolunu üç saat trafiğe
kapatarak semtlerinde karakol kurulmas ını istemeleridir. Bkz., National
Council for Crime Prevention, Crime and Measures Against Crime in the
City, Stockholm 1990, pp. 168-170;Y. Mutlu-E. K ınm, "Polisin Giremedi-
ği Yerler", Tempo, (29.11.1925) ss, 36-42; "Can güvenli ği için yol kestiler",
Sabah, (17.06.1996) s. 8.

281 Suç riskleri (özellikle mala karşı suçlarda) en dü şük ülkeler Japonya, Ku-
zey Irlanda, Isviçre ve Norveç'tir. Suç riskleri genelde refah ve kentle şme
ile yükselmekte olup; bunun tek istisnas ı oldukça kentleşmiş, müreffeh
ve dü şük suç oranlar ı ile Japonya'd ır. Bki., J. V. Di;k. and P. Mayhew,
Criminal Victimisation in the industrialised World: key findings of the 1989
and 1992 international Crime Surveys, Dirertorate for Crime Prevention,
Ministry of Justice, The Hague, Netherland 1994.

Durkheint Sosyolojik Yöntem Kuralları adlı eserinde, suçun, normal
sosyolojik olgular arkas ında yer alan, tüm sa ğ liklı toplumlar için doğal
bir nesne olduğunu; meleklerden oluşan bir toplum içinde de ki şileri
suç derecesinde rahats ız edici davraru şlara tanık olunacağıru; üniversal
nitelikte aymlığm olanaks ız olduğunu; ve kişilerin az veya çok oranda
kolektif tipten farkl ı olduğu toplumda, farkl ı kişilerden baz ılarının suçlu
karakterde olmas ının kaçmılmazlığı karşısmda suçun gerekli olduğunu
ileri sürmektedir. Bkz., C. Aka ş, "Marjinal Suç, Sanal Ceza", COCITO,
Say ı 2, güz 1994, ss.152-lSS.

Çocuk: Ettiği yemini bozan herkesin as ılması ıü ı gerek?
Lady Macduff: Evet, hepsinin.
Çocuk: Kim asar onlan?
Lady Macduff: Kim asacak, namuslu insanlar.
Çocuk: Öyleyse yeminlerini bozanların hepsi budala;
0 kadar çok ki öyleleri,
Ne diye onlar tutup asm ıyor namuslulan.

Shakespeare, Macbeth, Perde IV, Sahne Il
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ÖZET toplumda varlığını sürdüren suç, yok edilemez ise de; suç
miktarı, koşullandırıcı etmerılerin zararlı sonuçlarının makul
bir düzeye çekilebileceği ulusal ve uluslararas ı toplumun olu ş-
turulmas ı ile oldukça aşağıya indirilebilir. ICrinıinolojinin ise
bu indirimi kolayla ş tırabileceği var sayılmaktad ır. Bu amaçla,
krinünologiarın aktif bir biçimde sosyo-ekonomik ve politik
planlama; özellikle ceza adaleti sistemi planlanmasma kat ılımı
sağlanmand ır?2

Sonuç olarak, bir ülkenin kalk ınmas ı ekonomik gösterge-
lerle belirlenmekte ise de, gerçek bir kalk ınma kriminolojik
göstergelerinde olumlu bir tablo (suçlulu ğun kontrol altında
olmas ı) sergilemesiyle mümiçün olabilecektir. Aksi takdirde,
artan suçluluk, suç mağdurlar ına vereceği zararla birlikte hal-
km günlük ya şamım korku içinde geçirmesine; hükümet ve
bireylerin suçluluğa karşı koruyucu önlemler almasına; ve so-
nuçta, kailcınmayla edinilen servetin kalkınmanın yan etkilerini
gidermek uğruna tüketilmesine neden olacaktır. Bu bağlamda,
halk ın samimi dileği ekonomik kalk ınmanın sağlandığı ve
suçların asgari düzeyde olduğu güvenli bir toplum görmektir.
Bu görevin gerçekleş tirilmesi için uygun nitelikte ulusal ceza
siyasetinin saptanarak uygulanması; tüm ekonomik ve sosyal
siyaset tedbirlerinin, kriminojen faktörlerin etkisini azaltmaya
yönlendirilmesi gerekmektedir. İş te bu doğrultuda, ceza ada-
leh sisteminin analizi yapılarak etkili bir mekanizmanın olası
koşullarının belirlenmesi her ulus için güncelli ğini koruyan bir
sorun olup, öncelikle üstüne gidilmesi gereklidir.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin çoğunda, son k ı rk y ıllık sürede ceza
hukuku egemenlik alanı daralt ılm ış; tümü ceza hukuku tedbir ve yap-
tırımlar ı ıle dolu olan suçlulukla sava şım bardağı yans ına kadar bo şaf-
tılmış bulunmaktad ır. Avrupa Konseyi "X. ICriminolojik Ara ştırma
Korıferans ı"nda (28-29 Kas ım 1990, Strasbourg) boşalan kism ın sosyal
stratejilerin öngördü ğü ceza adaleti d ışı tedbir ve kurumlarca doldurul-
mas ı yaklaşım ı benimsenmi ştir. Kuşkusuz, konuya ne yaln ızca ceza hu-
kuku ve ne de yaln ızca sosyal sfratejilerle yakla şı lmamalı; her tekel gibi
"ceza" veya "sosyal" tekelin tehlikesi göz önüne al ınarak her ikisinin
dengeli varlığı üzerinde durulmalı d ır. M. T. Yücel, "Yeni Sosyal Strateji-
ler ve Ceza Adaleti Sistemi", Yasa Hukuk, Mevzuat ve Içtihat Dergisi, 14, 1,
1991, ss. 13-16. F. Gramatıca, Toplumsal Savunma ilkeleri, (Çev. S. Selçuk)
Ankara 1988.
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Kuşkusuz, bir sistemin imaj ı, ister siyasal bir parti veya ÖZET

ticari bir işletme olsun, isterse ceza adaleti sistemi olsun, bir
taraftan, sağladığı hizmetlerin niteliğine, öte yandan ise, yaz ılı
ve görsel medyaya dayalı bulunmaktadır. Bu görünüm ceza

adaleti yargıs ında oldukça belirginleşmekte; kısıtlayıcı norm-

lara saygı töresi bozularak medyatik yargılamaya tanık olunan

günümüzde, halkın adaletten beklentilerinde de içerik olarak
çarp ıcı değişinıler görülmektedir?

Öte yandan, mal ve/veya hizmetlerin üretildi ği her yer ve
zamanda var olan iktisadi birimler, işletmelerdeki etkinlik öğesi

bugün artık ihmal edilemez bir konuma gelmi ş; Teklamcilik ve

halkla ilişkilerde imaj yaratmada önemli bir işlev kazanmıştır.
Bu açıdan ceza adaleti işletmesinde, insan haklar ının elverdiği

ölçüde etkinlik sağlanmas ı demokratik toplumlar için yaşamsal

bir önem kazanmıştır. İşte bu nedenle, insan haklar ı açısından

geçerliliği kalmamış biçimsel usul ve yöntemler gelenek ve ku-
ramsallığın kıskacından kurtar ılmah ve bunlar kar şılaştırmalı
hukuk uygulaması turnusoluyla test edilmelidir!? Ayr ıca,

ceza adaleti sonırısalma kalıcı çözümlemelerde hAkimler kadar
avukatların da rol ve katk ısı yan ında "halkın işbirliği" gereği de
göz önünde bulundurulmal ıd ır?

Paradoksal bir anlatmıla, devlet güvenliği sağlamak/ya-

tandaşmı korumak için ceza soruşturması/kovuştutmasmı
ancak diğer vatandaşlara kötü bir şeyler yaparak (zorunlu kö-

tülük) gerçekleştirebilmektedir. Devlet "iyi olan ı" ancak "kötü

olan ı" da yaparak; hak/özgürlük kısıtlamalarma başvurarak

M. T. Yücel, Adalet Psikolojisi, Ankara 2007s. 220: (YCMK m. 183):
"Adliye binas ı içerisinde ve duruşma baş ladıktan sonra duruşma salonun-

da her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kul-

lan ı lamaz. Bu hüküm, adliye binas ı içerisinde ve d ışı ndaki diğer adlf iş lemlenn

icras ında da uygulan ır."
Bkz., Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Ada/eti Yönetimi üze-
rine Tavsiye Karan R (95); W. H. Davidow.tM. S. Malone, Sanal Ş irket,

(Ter. M. Küpüşoğlu) Koç Unisys Yaymian 1, Istanbul 1995; K. F. Röhl.
Geri çhtsverwa!tung und Court-Management in den USA, Bundesanzeiger

Köln 1993.
hıgiltereveGalleriçinbkz., LCJBS, Compstat içinde bkz., http://ksgwWW.
harvard.edu/innovat/winners/conv96.httn.
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ÖZET sunmaktad ır. İşte önlenemez nitelikteki bu tahribat göz önüne
almarak zorunlu kötülüğ-ün mümkün olduğunca en alt seviye-
de tutulmas ı siyaseti defacto olarak benimsenmelidir. Burada
söz konusu olan şu etik anlayışı benimsemek ve vurgulamak-
tır: Devlet ajanlar ı, suçluları n davrandığı gibi davranarnaz; devlet
kendini onlarla ayn ı konumda göremez. Bu yaklaşım, doğal olarak,
devletin suçlulara göre biraz daha dezavantajh bir konumda
olduğunu göstermektedir. Devlet uygar ve çağdaş olmanın
gereğini yapmalı; elindeki enstrümanlar ı ekonomik olduğu
kadar insani bir biçimde uygulamalidır.

İşte elinizdeki bu eserde, yukarda özetlenen saptamalara
ayrıntılı olarak yer verilirken suç, suçlu ve ceza adaletinin
kapsaml ı bir analizi sergilenmekte; kriminoloji ve penoloji
alanlarındaki bilgi ve uygulamaların bir sentezi sunulmaktad ır.
Amacımız, kriminoloji ve penoloji dü şüncesinir ülkemizde
yaygınlaştırılarak ceza hukuku sisteminde (2004 y ılı ve sonrası)
oluşan hataların ilerde yinelenmesini önleyici ortak bir ak ıl ile
ceza adaleti sisteminde yer alan kurumlar için etkili bir yönetim
paradigmas ı geliş tirmek; ve nesnel/ampiril bilgilerle, insan
haklarından ödün vermeksizin, daha insani ve etkili i şlev sağ-
lamak üzere mağdur ve suçlulara sunulan hizmet kalitesinin
yükseltilmesidir.* * *

"Nasıl ki ağac ı n, bütün olarak haberi olmadan tek bir yaprağı
dahi sararmazsa, Suçlu da, toplumun gizli bir etkisi olmadan suç

işle yemez.

Halil Cibran., Veli
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AVRUPA KONSEYİ TAVS İYE
KARARLARI

AVRUPA KONSEY İ BAKANLAR KOM İTESİNİN6
CEZA ADALETİNİN SADELEŞTİRİLMESİ

HAKKINDAKİ (87)18 sayılı TAVSIYE KARARI

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Yasas ı'nın 15. b mad-
desi uyar ınca, Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında
daha fazla birlik sa ğlamak olduğunu hatırlatarak;

Ceza adaletinin işleyişini hızlandırma ve sadele ştirme
işleminde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde özellikle 5 ve
6. maddelerindeki gereklerin göz önünde bulundurulmas ını
düşünerek;

Mahkemelere intikal eden i ş sayısının kabar ıklığı ve
özellikle hafif cezalar ı gerektirenler ile ceza yargılamasmda-
ki uzamanın neden olduğu sorunlara bakarak; suçlara karşı
tepkideki gecikmelerin ceza hukukunu zay ıflattığı ve uygun
adalet idaresini etkilediğini görerek;

Ceza adaletindeki gecikmelerin, özel kaynaklarm tahsis
edilmesi ile bu kaynakların verimli kullanımı yanında suç
siyasetindeki önceliklerin biçim ve içerik aç ısından aç ıkça
belirlenmesi bağlanıında;

• İthamda takdircilik ilkesini uygulayarak;
• Hafif suçlar ile kitle suçlar ı için şu tedbirlerin öngörül-

mesi:
• Ceza kararnamesi;
• Kamu davasına olas ı alternatif olarak yetkili makamlarca

ceza işlerinde mahkeme dışı anla şmalar sağlanmas ı;

' "Halkın Suç T'olitikasma Katıhını"(83-7), "Toplum Yapt ırımları ve Tedbir-
leri"(92-16) ve "Suçluluğun Önlenmesinde Erken Psiko-Sosyal Müdahalenin
Rolü" (2002-20) konularında Tavsiye Kararları için bkz., Suç Politikası,
(Ed. Y. Unver) Seçkin, Ankara 2006.
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AVRUPA KONSEY İ 	 • Sadeleştirilmiş usuller;

	

TAVSIYE KARARLARI 	 • Normal adli usullerin basitle ştirilmesi ile giderilebilece-
ğini ele alarak;

Avrupa Adalet Bakanlarının 10 Eylül1981 tarihli Montreux
toplantısı sonuçlarına bakarak; Üye ülkeler hükümetlerine,
kendi anayasal ilkeleri veya hukuki geleneklerini göz önünde
bulundurarak aşağıda belirtilen ilkeleri uygulamak üzere ge-
reken tüm tedbirleri almay ı tavsiye etmektedir:

1. İthamda takdirilik

a. İthamda takdirilik ilkeleri

• 1. Tarihsel gelişme ve anayasa elverdi ğinde ithamda tak-
diriik ilkesi getirilmeli veya uygulamas ı geııişletilmeli; aksi
takdirde aynı amacı sağlayıcı tedbirler geliştirilmelidir.

2. Takdiri nedenlerle takipsizlik karar ı verme yetkisine
yasada yer verilmelidir.

3.Bu ilke ışığında ancak savc ıhkça suçluluğa ilişkin yeterli
dem olmadığında takipsizlik kararı verilebilir.

4. Bu ilke kamu yarar ı gibi genel bir temele dayak olarak
uygulanmalidır.

5. Bu yetkiyi kullanırken yetkili makam iç hukuka uygun-
luk bağlamında tüm vatandaşların yasalar önünde eşitliği ilkesi
ile ceza adaletinin bireyselle ştiriimesi ve özellikle;

• Suçun ciddiyeti, tabiat, ko şullar ve sonuçlar ı;
• Zanlının kişiliği;
• Mahkemece hükmedilecek olas ı yaptırım;
• Mahkumiyetin zanl ı üzerindeki etkileri,
• Ve mağdurun durumu

göz önünde bulundurulmalidır.
6.Takipsizlik karar ı yalin ve basit olabileceği gibi ihtar veya

ikazla veya zanhnın bazı koşullara örneğin davranış kuralları,
nakdi ödeme, mağdurun tazmini veya denetimli serbestiye tabi
tutulması koşulu ile venilebilir.
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7.Şartlı takipsizlik karar ı söz konusu olduğunda, zanlının AVRUPA KONSEY İ
rızası alınmalıdır. Bu rızarun yokluğunda, savc ılıkça başkaca TAVS İ YE KARARLAR İ
bir nedenle itham düşürülmedikçe zanli hakk ındaki takip
sürdürülmelidir. Kararlaş tırılan tedbire itiraz edilmediği veya
öngörülen koşula uyulduğunda 6. paragrafta ön görülen r ıza

var sayılır. R ızanın bilinçli olarak serbestçe ve hiç bir zorlama
o1niaksizin verilmesini sa ğlay ıcı kurallar yaz edilmelidir.

8. Genel olarak, takipsizlilc karar ı itham için yasal süreyle
sınırlı olmak üzere geçici veya nihai olabilir.

9. Şartlı takipsizlik karar ı verilmesi halinde, bu karar
kişinin mükellefiyetini yerine getirmesiyle son bulur. Zanl ı
suçunu itiraf etmedikçe karar mahkumiyete denk bir işlem
görmeyeceğinden sab ıka oluşmayacaktır.

10. Takipsizlilc kararı, mümkün oldu ğunda, müştekiye
tebliğ edilmelidir.

11.Mağdur suç nedeniyle gördü ğü zaran hukuk veya ceza
mahkemesinde tazmin cihetine gidebilmelidir.

12.Karar basit bir takipsizlik şeklinde ise zanlıya tebligat
gerekli değildir.

b. İthamda takdiriliğe benzer amaçl ı tedbirler

Tarihsel gelişme ve anayasa doğrultusunda ithamda kanu-
nilik ilkesini uygulayan devletlerce ithamda takdiriliğe benzer
amaçlı tedbirler tamtıldığında ve kullanımı genişletildiğinde:

i. Kamu davas ının şarta bağlı olduğu dava say ısı genişletil-
meli; özellikle kamu yarar ı egemen olmadığında, ithamın mağ-
durun istemi veya r ızası şartına bağlanabilmesi sağlanmalı;

ii. İthamda takdirilik sistemi için savc ıhkça uygulanan
usule benzer şekilde kullanılmak üzere hkim1ere şarth olarak
erteleme ve sonland ırma yetkisi yasal olarak verilmelidir.

Il. Ceza Kararnamesi, mahkeme d ışı çözümler ve basit
usuller

a. Hafif suçlar bakımından suç olmaktan çıkarma ve ceza
kararnamesi

405



Musfala Tören Yücel

AVRUPA KONSEYi	 1. İdari ve cezai suçlar ayrımı ypan hukuk sistemleri
TAVSIYE KARARLARI hafif suçlar olmas ı kaydıyla özellikle trafik, vergi ve gümrük

yasalarmdalci kitle suçlarını idari para cezasına dönüş türmek
için gerekeni yap ılmalıdır.

2.Bu suçlar için maddi unsur manevi unsura göre öncelik
arz ettiğinden Mkimin lıizmetini gerektirmeyecek ceza karar-
namesi veya yaz ılı usuller devletlerce kullan ılmalıdır.

3.Zorlay ıcı hiçbir fiziki tedbire, özellikle hürriyetten yok-
sunluğa, ba>şvurulmamal ıdır.

4. Uygulanan yaptırım türü nakdi olmalı ve nispeti yasal
olarak saptanarak sabit veya maktu bir miktar olmalıdır. Hürri-
yetten yoksunluk dışındaki hak kısıtlamaları veya mahnımiyeti
ancak yasal olarak öngörülen davalar için vazedilebilir.

5. Bu nakdi cezalar suçu saptayan görevli taraf ından ma-
halimde tahsil edilmeli veya sonradan yetkili idari veya adli
makamca tahsii için otomatik veri i şleme metodu ile tebligat
ve tahsili yürütülmelidir.

6.Teklif niteliğindeki bu usul aç ık veya dolaylı kabul şek-
linde para cezasmı ödeme veya anla şmaya uyarl ı yaptırmta
uymaya tabi tutulmalıdır.

7. Bu teklifi kabul veya buna uyumlu davranmak aym
sübutla ithanıı önleyecektir (ızon bis in iden).

8. Bu usul zanl ının davas ını yetkili adli makam önüne
getirmek hakkım bertaraf etmemelidir.

b. Mahkeme dışı çözümler

1. Anayasal gerekler ışığında üye ülkeler özellikle hafif
suçlar için aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yetkili makamlar ın
mahkeme dışı çözümlerine imkan verici şekilde yasaları göz-
den geçirmelidirler.

2. Zanhya önerilecek ko şullar ve özellikle a şağıdakiler
yasalarca belirlenmelidir. Şöyle ki;

i. Bir miktar paranın devlet veya bir kamu veya hay ır
kurumuna ödenmesi;
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ii. Suçla edinilen e şya veya menfaatin iadesi;	 AVRUPA KONSEYI
TAVSIYE KARARLAR İ

ııı. Çozum onces ı veya onun bır k ısmı olarak mağdura

uygun bir tazminatın verilmesi.

3. Bu teklifi yapacak makamın yetkisi ile suç kategorileri
yasaca belirlenmelidir. Yetkili makam, zanhnın menfaatine

olarak, yap ılan tekMe zanlıca vaki olas ı itirazlara göre teklifi
değiştirebilmelidir.

4. Makamlarca mahkeme d ışı çözümlere özgü durumlar

ile yasalar önünde eşitlik ilkesi gereği mahkeme dışı çözümler
için ödenecek miktarlar tablosu ve rehber kurallar belirlenme-
lidir. Bu amaçla anılan durumlar, rehber kurallar ve ödenecek
miktarlar için tablolar yaymlanmand ır.

5. Mahkemedışı çözüm teklifini kabul etmek istemeyen
zarılı teklifi serbestçe göz ardı veya ret edebilmelidir.

6. Mahkeme dışı çözüm teklifinin zanhca kabul ve şartla-

rının ifası itham hakkını kesin olarak bertaraf eder.

7. Makamlarca mahkeme d ışı çözüm yetkilerinin nas ıl ye-

rine getirildiği zanlilar ın ismi belirtilmeksizin y ıllık raporlarda

yer almalidu.

c. Davan ın durümlar ı gereği hafif nitelikteki işlere özgü

basit usuller

1.Hafif suçlarda maddi gerçe ğin iyice saptanmış ve zanhnın
suçu işlediğine kesin gözle bakılması halinde; ceza kararnamesi

usulünde olduğtı gibi adli makamca yaz ılı usulle, duruşma

yap ılmaksızm hüküm değerinde karar verilmelidir.

2.Ceza kararnamesi, zanlının bu kararnameyi kabul etme-
sinin sonuçları hakkında bilgilenmesi için aç ıklamayı içerme-

lidir. Kendisine arzu etti ğinde hukuki danışmanlık için makul

bir süre tanındığı açık bir dille duyunılmalıdır.

3. Ceza kararnamesine konu olabilecek yaptırımlar hürri-

yeti bağlayıcı ceza dışında para cezas ı ile hak kaybına inhisar

ettirilmemelidir.

4. Sanığın cezai talimata r ızası açık veya zımrıi olabilir;
ve bu durum kararnameyi mahkemece normal olarak verilen
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AVRUPA KONSEY İ hüküm değerinde tüm hukuçi sonuçlar ı ile geçerli yapar (non
TAVSIYE KARARLARI bis in idern illcesinin uygulanmas ı, infaz kabiliyeti, adli sicilde

sabıka tesisi).

5.Sanığın cezai talimata, sebep güstermeksizin yapabilece-
ği itiraz talimatı ipso facto geçersiz yapmakta ve normal usulü
işlemlere başvuru gereğini ortaya koymaktad ır.

6. Cezai talimattan bağımsız olarak zanlının alternatif
yaptırıma hükmedilmesini istemesi halinde savc ının itiraz et-
memesi, hkimin de bu talebi tavsiyeye şayan görmesi halinde
duruşma yapılmadan karar verilebilmelidir.

111. Normal adli usullerin basitle ştirilmesi

a. Duru şma öncesi ve duru şmada adli soruşturma

1.Adli malcamca dava mahkemeye intikal etmeden yap ılan
soruşturmalar sanık için bir güvence ise de genelle ştirilmemeli
veya zorunlu olmamalıdır.

2. Adli makamca yap ılacak böyle ön soru şturmalar dava
hazırliğının tamamlanmas ı ile sonradan zanlının suçluluğu
veya masumiyetini tespit bak ımından yararli olacak davalara
inhisar ettirilmelidir.

3. Adli makamca ön soru şturmanın yararli olup olamaya-
cağı, kolluk soruşturmaları, davanın ağırliğı, giriftliği ve sanık
tarafından maddi gerçeklere karşı çıkılıp çıkılmadığı göz önüne
alınarak belirlenmelidir.

4. Ön soruşturma gereksiz formaliteleri dışlanarak; özel-
ilde sanığın maddi gerçeklere karşı çıkmadığı davalarda ta-
nikların formal olarak dinlenmesinden kaç ınılmalıdır.

5. ilgili adli makam ön soru şturmayı yararli görmediğinde,
dava doğrudan mahkemeye gönderilmelidir.

6.Adli soruşturmaya yer verilen sistemlerde bunun gide-
rilmesi için üç aşamalı güvence sağlannıand ır:

Kolluk evresinde adli makam kolluk faaliyetlerini yön-
lendirmekte ve kontrol etmekte veya zanl ının hakları geniş
ölçüde göz önüne alınmaktadır.
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• Zanlılar kolluk soru şturmaları tamamlanıp mahkeme AVRUPA KONSEY İ

önüne çıkanlmalarma kadar nezarette olduklar ı hallerde, bu TAVS İ YE KARARLAR İ

eylem bağımsız bir veya birden fazla h ğkimce denetlenmeli-

dir.

• Duruşma sıras ında, mahkeme ithan'tların geçerliliğini

belirlemek için duruşmada etrafı kovuşturma yapabilmei ve

yararlı görüldüğünde ek kovuşturmalar için bağımsız bir adli

makamı görevlendirmelidir.

7. Anayasal ve hukuki gelenekler elverdi ğinde, "suç ik-

nın" usulü ile zanli, sürecin erken bir evresinde aleni olarak
kendine karşı yapılan ithamı kabul veya redde imkan vermek

üzere lükim huzuruna çıkar ılmalı veya benzer usuller ihdas
edilmelidir. Bu tür davalarda, duru şma hakimi kovıışturma

sürecinden kısmen veya tamamen vazgeçerek do ğrudan suçlu-

nun kişiliğine eğilerek yaptırmıa ve uygun olduğunda tazmine

hükmedebilmelidir.

S. i. "Suç ikrar ı" usulü mahkemece aleni duru şmada icra

edilmelidir.

ii. Suçlu tarafından kendisine yap ılan ithama karşı olumlu

yanıt gelmelidir.

ili. "Suç ikran" usulünde yaptırıma hükmetme öncesinde

lükime davanın tarafların' dinleme fırsatı verilmelidir.

9. Sanığın suçunu itiraf etme arzusuna rağmen duruşmada

soruşturma sürecine devam edildiğinde, soruşturiria duruşma

öncesi yap ılan usulü işleıtı lerde göz önüne alınarak maddi

gerçeği saptamak üzere mutlak olarak gerekli olan ad ın-dara
inhisar ettirilmelidir. Özellikle adli makam önünde dinlenen
tanıkların mümkün olduğunca yeniden dinlenmesinden ka-

çınılmalidır.
b. Duruşma usulü

1. Suçlar nerede işknnıiş olursa olsun, farkl ı mahkeme-

lerce birbirini takip eden kararların verilmesini önlemek için

aynı sanığa ait davalarm birle ştirilmesi her üye ülke yasas ınca

sağlanmalıdır.
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AVRUPA KONSEY!	 2. Duru$nıada gereksiz tüm formaliteler giderilmelidir.
TAVSIYE KARARLAR İ Özellikle usulü işlemlerin geçersiz olabilmesi, yalnzca kesin

olarak tanımlanan hallerde, bu usul gereklerine riayetsizlik,
savunma 'eya ithamın menfaatlerine gerçek bir zarar vermesi
halinde söz konusu olmalıdır.

3. Üye ülkeler,en azından hafif suçlarda hükmedilecek
yaptırımı da göz önüne alarak sanığın gıyabında davanın gö-
rülüp karara bağlanmasına, saruğm, bundan, uygun olarak,
duruşma tarihi ile kendisini hukuki olarak temsil edilmesi
hakkmdan bilgilendirilmesi halinde yasal imkan verilmesini
sağlamalidır.

c. Duruşma zabıtları ve adli kararların verilmesinde
basitle ştirme

1. Sanığın tutuklu olmas ı halinde, mahkemece sınırları
kesin olarak belirlenmiş bir zaman dilinıi içinde karar veril-
melidir.

2. Duruşma magnetik teybe kaydedildiğinde veya dos-
yadakilerden farkl ı yeni bir maddi gerçek görülmedi ğinde,
duruşmanın yazılı zab ıtlan en aza inbisar ettirilmeli ve yalnızca
özet zabıtla yetiniimelidir. 	 -

3. Anayasa elverdiğinde, davalarm ciddi olmamas ı veya
tarafların mutabik kalmas ı halinde, mahkeme, hükmün yaz ılı
olmas ı mükellefiyetiı-ıden muaf tutularak dosyada yaln ızca
saptananlar kaydedilebilir.

4.Hükmün yaz ılı olması gerektiği diğer davalarda, tarafla-
rın isimleri, temyiz veya hükmü infaz edecek yabanc ı makam-
lar için gerekli olan bilgiler, gerekçeler, suçlulu ğa ilişkin karar,
yaptırım ve zarar gören için tazminat yer almandır. Hükümde
soruşturma, maddi gerçekler ve taraflar ın iddiaları açısından
dosyadaki bölümlere, tarafların yaz ılı olarak sundukları, yaz ılı
özet veya teyp kaydına atıfta bulunulmalıd ır.

5.Hükmün geniş olarak aleni duru şmada okunmas ı kurah
olduğunda da, bu kural yumuşatılarak, örneğin mahkemenin
-davanın heyet tarafından görülmesi halinde mahkeme reisi-
nin yokluğunda bir hMcimce- suçluluk, ceza ve tazmine ilişkin
olanının yüksek sesle okunmas ına izin verilmelidir.
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6. Kararlar ve davetiyelerin tebligtı, postayı da içererek, AVRUPA KONSEY İ
basit, h ızlı usullerle yap ılmal ıdır. Gerekli olduğunda adli TAVSIYE KARARLAR İ

sürecin başlangıcında, samğı tüm haberleşme ile tebligatların
duruşma bitimine kadar gönderileceği resmi bir adres göster-
mesi mecbur tutulabilir.

d. Mahkemelerin oluşumu ve uzmanlaşma

t Genel bir ilke olarak, üye ülkelerdeki anayasal ve hukuki
gelenekler elverdiğince, mahkemelerin olu şumu, isnat edileü
suçun ciddiyeti, tabiat ı, teknik ve giriftliği göz önüne ahnarak
tayin edilmelidir.

2.Duruşmaya profesyonel hakimler heyetince bak ıldığın-
da, heyetteki hakim say ısı en aza indirilmeli; davanın ciddiyeti

elverdiğinde duruşma tek hakimce yürütülebilmelidir.

3. Jürili duruşmalar ise belirlenmi ş çok ciddi suç türlerine
inbisar ettirilmelidir. Yargılama, jürinin görevini kolaylaş tı-
racak şekilde düzerilenerek, başlangıçta, mümkün oldu ğunca
açık bir şekilde hüküm için üzerinde dü şünecekleri hususlar
ile ilgili yasalar jüriye bildirilmelidir.

4. Suçluluk sorusu, ister jüri veya profesyonel hakimler
heyeti veya halktan seçilen kişilerin profesyonel hakimlerle
verdiği kararla belirlensin, karar oy birli ği mecburiyeti olmak-
sızın basit veya vas ıflı ekseriyetle verilmelidir.

5. Ekonomik suçları içeren dava türlerinde teknik olarak
oldukça girift olan delil toplanmas ı, uygun eğitim, bilgi ve
deneyim sahibi görevliler ve hakimlere verilmelidir.

6. Anayasa izin verdiğinde, bu davalara, uygun olduğun-

da, bunların tabiat ve giriftliğinden kaynaklanan zorluklarla
özel olarak ba ş edebilmek üzere kurulu itham ve soruşturma
makamlarmca ve mümkünse mahlcemelerce bak ılmalıdır.

7. itham, soruşturma ve yargılama makamlarına gerek-

tiğinde, sosyal psikoloji, tıp, psikiyatri, muhasebe, ekonomi,
maliye veya adli tıp alanlarındaki yeter say ıda uzmanların
yardımları sağlanarak suçun artan teknik yönü ve dem elde
edilmesiyle baş edilebilmeleri sağlanmalıdır.
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AVRUPA KONSEY İ 	 AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOM İTES İNİN

	

TAVS İYE KARARLARI	 CEZA ADALET İNİN YÖNETİMİ
HAKKINDAKİ (95)12 SAYİLI TAVSİYE KARARI

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasas ı'nın 15. b mad-
desi uyarınca, hukukun üstünlü ğüne dayak hür demokratik
toplum için adil ve etkili ceza adaletinin bir ön ko şul olduğunu
ele alarak;

Son yıllarda Avrupa'daki ceza adaleti sistemlerinin kar şı-
laştıklar ı dava sayısındaki artış ile davalar ın giriftliği, gereksiz
gecikmeler, bütçe s ınırlılığı ve kamuoyu ile personelin beklen-
tilerindeki artışı;

Bu zorluklara kar şı dekriminalizasyon, depenalizasyon
veya sistem dışına çıkarma, uzla şma ve ceza usulünün sa-
deleştirilmesi gibi ceza siyasetlerinin katk ısı olabileceğini
hatırlatarak;

Suç Sorunlar ı Avrupa Komitesince geli ştirilen ceza adaleti-
nin yönetimi hakkındaki raporda ortaya konulan özel yönetim
ilkelerinin ceza adaletinin verimli ve etkili şekilde çalışmasma
önemli katkıları olabileceğini düşünerek;

Ceza adaletinin verimlilik ve etkinli ğini artırmak doğrul-
tusundaki her giri şimin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde
yer alan gerekliilder; özellikle, sanık hakları, taraflar için yasal
güvenceler ve yargı bağıms ızlığına ilişkin olanlann göz önünde
bulundurulması greğini vurgulayarak;

Ceza Adaletinin Sadele ştirilmesi hakkındaki (87) 18 say ıli
Tavsiye Karar ı ile Hakimlerin Bağımsızlığı, Verimliliği ve
Rolü hakkındaki (94) 12 say ılı Tavsiye Karar ını algilayarak;

Üye devletler hükümetlerine,

1. Yasa ve uygulamayı gözden geçirirken bu Tavsiye Ka-
ran ekinde yer alan yönetim ilkeleri, stratejileri ve tekniklerini
rehber edinmesini;

2. Bu Tavsiye ile Avrupa Suç Sorunlar ı Komitesi'nce ge-
liştirilen ceza adaleti yönetim raporunun, yetkili makamlar ın
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dikkatlerine sunulmas ı ve bu makamlarca, ceza adaleti kurum- AVRUPA KONSEY İ
lan işleyişinin analizi ile geliştirilmesi sürecinde bu metinlerin TAVS İ YE KARARLAR İ
göz önüne al ınmasını önermektedir.

(95) 12 sayılı Tavsiye Karar ı Eki

1. Amaçların Belirlenmesi

1.Yönetim ilkeleri, stratejileri ve teknikleri, ceza adaletinin
verimli ve etkili işleyişine önemli katk ılarda bulunabilir. Bu
doğrultuda, ilgili kurumlar iş yükü, maliye, fiziki yap ı, insan
kaynaklar ı ve iletişim yönetimi için amaçlar belirlenmelidir.

2.Çeşitli kurumların amaçları, suç kontrolü ile ceza adaleti
siyasetleri çerçevesinde koordine edildi ğinde daha verimli ve
etkili ceza adaletine kavu şulmas ı oldukça kolayla şacaktır.

Il. İş Yükü Yönetimi

3.Ceza adaleti kurumlar ının işleyişini ölçme, verinılilik ve
etkinliğini değerlendirme ve faydal ı değişiklikleri geli ştirmeye
yönelik düzenli ve devaml ı takip usulleri tesis edilmelidir. Bu
konulardaki ilerleme ya bir iç danışma birimi geli ştirilerek veya
dışarıdaki danışmanlara başvurularak sağlanabilir.

4. Ceza adaleti yönetimi, ko şulların gelişmesi nedeniyle,
devamlı olarak her yerde aynı kurallara tabi tutulamaz. Bu
nedenle, iş yükü ve kaynak planlamasmda; demografik, sosyal,
ekonomik ve diğer koşullar ile değişim göstergeleri göz önüne
almmal ıdır.

5.15 yükünün verimli şekilde yönetimi ile farkl ı katego-
rideki davalar ın uygun işlemlere tabi tutulmas ı için ölçütler
belirlenmelidir. Bunlar, adli ve di ğer ilgili personelin işbirliği
ile geliştirilmelidir. Bu standartlara gerekli uyumun sa ğlanması
doğrultusunda kurumlara olanca destek verilmelidir.

6.Bu bağlamda, hAkimler ve savcılarca davalar hakkında,
sürecin ilk evresinden ba şlayarak farkl ılaştırılmış şekilde işlem
görmesine imkan veren ayıklama teknikleri geliştirilmelidir.

7. İnsan unsurunun en iyi şekilde değerlendirilmesi ama-
cıyla başka ajanlar tarafmdan yerine getirilebilecek görevlerin-
den hAkimler ve savc ılar kurtarılmand ır.
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AVRUPA KONSEY İ 	 111. Yapılann yönetimi

	

TAVSIYE KARARLARt 	 ..•.
8. Mevcut mulkun sistematik olarak tespiti, ihtiyac ın

değerlendirilmesi ve uzun dönemli planlama; yeni binalara
yatırım, onların coğrafi konumu, eski binalardaki iınkanlarm
geliştirilmesi ile bakım ve onarım hususlar ındaki kararlar da
temel öğelerdir. Bu çerçevede, ceza adaletindeki çe şitli pro-
fesyonel ve diğer kullanıcıların ihtiyaç ve beklentileri de göz
önüne al ınmand ır.

9. Gizli kalmış veya yeterince kullanılmayan fiziki kaynak-
lar ile mümkün olan ekonomiyi harekete geçirmek üzerinde
önemle durulmandır. Bu yakla şım, örneğin duruşmalarm me-
kanların boş olduğu zamanlara kayd ırılmas ı, kurumların belli
bir yörede yoğunlaştırılması veya mevcut tesislerin yeniden
organize edilmesi şeklinde olabilir.

IV. Personel Yönetimi
10. Yönetinısel ilkeler, stratejiler ve tekniklerin tan ıtılmas ı

için adli çevreye özgü özel kültür ve ko şullar göz önüne alın-
malı ve dayatma yerine ikna yöntemi kullanılmalıdır.

11. Personelin iyi derecede yönetilmesi yamnda görev-
lerle kişilerin uygun şekilde eşlendirilmesi için personelin
yetenekleri, eğitimi vs. yi kapsayacak şekilde mesleki kay ıtlar
tesis edilmelidir. Yetkili makamlarca, bu kay ıtlar sistematik
olarak tutulmah; personel gerekti ğinde kendi kay ıtlarını gö-
rebilnıelidir.

12. Hakimler ve savc ılar için hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitim programlar ı, adliyeye özgü modern yönetim ilke ve
uygulamalarını içermelidir.

13. Kariyer geli ştirilmesi yolundaki planlamalar; uzmanla ş-
mayla veya personelin yeni beceriler ve uzmanl ıklar kazanmas ı
için yaratılan fırsatlarla aktif bir biçimde takip edilmelidir.
Çalışma koşullar ı, özellikle güçlük arz ettiğinde, özel bir de-
netime tabi tutulmalıdır.

V. Bilgi Yönetimi ve İletişim
14. Verilerin toplanmas ı, korunmas ı, kullanım ve dağıtıl-

ması için daha sağlıklı ve etkili sistemler devreye sokulmal ıd ır.
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Kişisel veriler için gerekli koruma sağlanmalıdır.	 AVRUPA KONSEYi

TAVSIYE RAR1ARI

15. Bilgi teknolojisi, ceza adaleti kurumlar ının çalışması
ve gerekleri ile bilgi kullamc ılarma uyumlaştırılmalidır. İşbu

gereklilik konusunda bilgi kullanıılarma damşılmalidır.

16. Ceza adaleti yönetiminde her kurumun kendi içinde
iyi derecede bir dahili iletişim tesis etmesi üzerinde önemle
durulmandır.

17.Ceza adaleti kurumlar ı bilgi yayma siyasetine kendileri-

ni fazlaca adamalidır. Merkezi, bölgesel ve mahalli ölçekte ceza
adaleti idaresinin çe şitli kurumlar ı ile suç kontrolündeki di ğer

kurumlar aras ındaki bilgi akışı hızlandırılmali ve davalar ın
sonucu hakkında iyi bir feed-back sağlanmalıdır.

18. Halkla ilişkileri iyice geliştirmek üzere özellikle ceza

adaleti kullan ıcılar ı, medya, gönüllü kurulu şlar (örneğin

mağdur dernekleri), vatandaşlar ve demokratik kurumların
(parlamento, mahalli makamlar) ihtiyaçları üzerinde önemle

durulmalidır.
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	AVRUPA KONSEYi 	 AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTES İ

	

TAVSIYE KARARLAR İ 	 TUTUKLULUK
HAKKINDAK İ R (80)11 sayılı TAVSİYE KARARI

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasas ı'nın 15. B mad-
desi uyarmca,

(65) 11 say ılı Tutukluluk hakkındaki Karar ile (73) 5 say ı lı
mahpusların tretmanı için standart minimum kurallara ilişkin
Karar göz önüne al ınarak,

Bu kararlarda yer alan tavsiyelerin ceza siyaseti ile ceza
usulündeki mevcut gelişmelere intibak ettirilmesinin arzu
edilebilirliğini düşünerek,

İnsanc ıl ve sosyal nedenlerle, tutuklulu ğa başvurmay ı
adalet gereği elverdiğince nıinimuma indirmenin arzu edilir-
liğini görerek,

Avrupa düzeyinde duru şma için bekleyenlere uygulan-
mak üzere belli standartlar oluş turulmasının arzu edilirliğini
ele alarak,

Hakkında bir suç isnat edilen kişinin mümkün olan süratle
duruşmas ınm yap ılmas ı için gerekli kaynaklar ı sağlaman ın
önemini algılayarak,

4 Kasım1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Haklarını
ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözle şmesi'nin tutuklulukla
ilgili hükünıierini ve Avrupa Komisyonu ile İnsan Hakları
Mahkemesi'nin içtihat hukukunu göz önünde tutarak,

Avrupa Adalet Bakanlar ı Konferans ı'nın May ıs 1974 tari-
hinde Viyana'da kabul ettiği 1 sayılı Kararı nazara alınarak,

Üye devletler hükümetlerine tutukluluğa ilişkin olarak
kendi hukuk ve uygulamas ında aş ağıdaki ilkelerin rehber
ohnas ım tavsiye eder.

I. Genel ilkeler

1. Suçluluğu sabit oluncaya dek ki şi masum olduğundan
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bir suçla itham edilen bir kimse durumlar kesinlilde gerektir- AVRUPA KONSEY İ

mediğinde tutuklanmayacaktır.	 TAVSIYE KARARLARI

Il. Tutuklanma kararlarına uygulanacak Ilkeler

2. Kendisine bir suç isnat edilen ve hürriyetinden yoksul
bırakılan kişi derhal hakim veya kanunun adli kuvvet kullan ımı
ile yetkilendirdi ği diğer kişi huzuruna çıkarılmalidır. (Metinde

"adli makam" olarak değinilecektir.)

Adli makam huzuruna getirilen ki şinin tutukluluğuna

ilişkin karar gecikmeksizin almacakt ır.

3. Kişinin isnat edilen suçu işlediği hakkında makul şüphe

ve aşağıdaki gerekçelerden bir veya birkaç ının varhğına ait

kuvvetli sebeplerin varlığı halinde ancak tutuklamaya karar

verilebilir:

- Kaçmas ı tehlikesi,
- Adaletin işleyişine müdahale etmesi tehlikesi,
- Ciddi bir suç işlemesi tehlikesi.

4.Yukarıda anılan gerekçelerin varliğı saptanamadığı hal-

de dahi özellikle ciddi suçlara ilişkin ban işlerde tutuklamaya

başvurulmas ı istisnai olarak hakl ı gösterilebilir.

5. Tutuklama kararı verilirken, adli makamlarca her da-
vanın özellikleri ve ilgisi ölçüsünde özellikle aşağıda yer alan

faktörler göz önüne alınmalıdır

- İsnat edilen suçun niteliği ve ciddiyeti,
- Kişinin suç işlediğine ilişkin delinin kuvveti,
- Mahkumiyet halinde hükmedilebilecek ceza,
- Kişinin karakteri, geçmi şi, şahsi ve sosyal durumu ile

toplumsal bağlar ı,
- Kişinin tutumu özellikle önceki ceza yarg ılaması sürecin-

de tahmil edilen mükellefiyetleri nasil yerine getirdiği.

6. ilgili kişinin şahsi ve sosyal durumlar ı hakkında adli

makama bilgi sağlamakla görevli hizmetlerin geli ştirilmesine

de önem verilmelidir.
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	 7. Hürriyetten yoksunluk isnat edilen suçun niteli ği ve
TAVSIYE KARARLARI taşıdığı cezaya oransız olduğunda tutuklama kararı verilme-

yecektir.

S. Tutuklama karar ında isnat konusu ve kararın dayanağı
olan sebepler mümkün olduğunca açık bir şekilde belirtilme-
lidir. Karar hıtuğa derhal bildirilmeli ve bir örne ği kendisine
verilmelidir.

9. Yukanda yer alan ilkeler uyarınca tutuklamaya karar
verilmesi mümkün olduğunda, adli makamlarca 15. ilkede
yer alan alternatif tedbirlerin uygulanmas ı ile tutuklamadan
sarfmazar edilip edilmeyeceği irdelenmelidir.

10.Adli makam huzurunda tutuklama sorusu söz konusu
olduğunda veya olabileceği herhalde ilgili kişi kanuni olarak
temsil edilmeğe müstahaktrn

Tutuklama karar ı verildiğinde, tutuğun imkanları el
vermediğinde kendisine makul bir sürede adli yard ım sağ-
lanmalıdır.

11.Hakk ında tutuklama karar ı verilen kişi bu karara karşı
kanun yoluna ve keza sahverilmesi için ba şvuruda bulunma
hakkına sahiptir.

12.Hakkında tutuklama karar ı verilen kişi haklarından ve
özellikle kanuni temsil edilme hakk ı, adli yard ım talep hakk ı
ile kanun yoluna ve sal ıverilmesi için ba şvuruda bulunma
hakkından bilgilendirilmelidir

13.Üçüncü ilkede yer alan amaçlar tahtmda gerekli olma-
nın ötesinde ve keza tutuklu kal ınan sürenin mahkumiyete
hüknıediInesi halinde infaz edilecek cezaya nispetsiz olmas ı
halinde tutukluluğa devam edilmeyecektir.

14. Tutukluluk durumu kanun veya adli makamca sapta-
nacak makul ölçüdeki k ısa aralıklarla gözden geçirilmelidir.
Bu gözden geçirme işleminde, ilgili kişinin tutuklanmas ından
itibaren durumundaki vaki de ğişimler göz önüne al ıncaktır.
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İİ!. Alternatif tedbirlere uygulanacak ilkeler 	 AVRUPA KONSEY!

TAVSIYE KARARLARI

15.Tutukluluktan sarf mazar edilmesi konusu incelenirken
adli makamca a şağıda yer alan tedbirleri de içerebilen mevcut 	 -
tüm alternatif tedbirler mülahaza edilecektir:

- tlgilinin adli makamca istenildiğinde gelmesi ve adaletin
işleyişine müdahale etmemesi vaadi,

- Adli makamca belirlenen ko şullar tahtında belli bir adres-
te (örneğin ev, kefalet yurdu, genç suçlular için özel bir kurum
vs.) ikamet gereği,

- İzin aimaksız ın belli bir yer veya bölgeyi terk etmesi veya
o yerlere girmesinin kıs ıtlanmas ı,

- Belli makamlara (örneğin mahkeme, polis vs.) muntaza-
man rapor etme emri, 	 -

- Pasaportun veya diğer kimlik belgelerinin geri al ınma-
sı ,

- İlgilinin imkanları göz önüne alınarak kefalet veya diğer
güvenlik biçimlerini isteme,

- Teminat isteme,
- Adli makamca belirlenen bir büronun gözetim ve yar-

d ımı .

Bu tedbirler yaz ı lı olarak ilgilisine bildirilerek; sarih olarak
açıklanmas ı yap ılacak ve bunlara uyumu başaramadığmda
tutuklanabileceği kendisine ihtar olunacaktır.

Hakkmda alternatif tedbirlerden bir uygulanan ki şi bu
tedbirin gerektirmesi ölçüsünde, bu Tavsiyede tutuklu ki şilere
tarunan güvencelerden aynen yararlanacaktır.

IV. Soruşturmada ve Duruşmada uygulanacak ilkeler

16. Tutuklu kişiler hakk ındaki isnatlar ın soruşturulması
ile hazırlık aşamasmdaki ceza usullerinin tutukluluk süresini
minimuma indirgemek için mümkün oldu ğunca ivedi olması
sağlanmalıdır. Bu amac ı elde etmek için mümkün olan her
çaba gösterilmelidim.
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	 Soruşturmanın yürütülmesi ve ilgilinin duruşmaya ç ı-
TAVS İ YE KARARI.AR İ karılmasmda söz konusu makamlarca tutuklu işlere öncelik

verilmelidir.

17.Tutuklulukta geçen süre mahkumiyet süresinden in-
dirilecektir.

18.Tutuklu kişilerin sonradan mahkum olmamas ı halinde,
kendilerine tazminat verilmesi için bir düzenlemenin tesisi
veya geliştirilmesi ele almmal ıdır.
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AVRUPA KONSEY İ BAKANLAR KOM İTESİNİN	 AVRUPA KONSEY!

YAPTIRIMLARDA TUTARLILIK 	 TAVSIYE KARARLARI

HAKKINDAKİ R(92) 17 SAYILI TAVS İYE KARARI

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasas ı'nın 15. b mad-
desi uyarınca,

Benzer davalarm benzer şekilde işlem görmesinin temel
adalet ilkelerinden biri oldu ğunu kabul ederek;

Üye ülkelerde ceza yapt ırımları açısından farklı seviyelerde

haklı görülmeyen türden farkl ılığın bazen belirdiği hakkında

artan bir bilinç oluştuğunu görerek;

Haklı görülmeyen farklılık ve adaletsizlik duygularının
ceza adaleti sistemine olan saygmın yitirilmesini neden olabi-
leceğini algılayarak;

İnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerin Korunmas ı Sözleş-
mesi'nin 3,5 ve 6. maddeleri ve yarg ı ba ğımsızlığı temel ilkesini
de göz önüne alarak;

Mahkeme karar ının daima davanın bireysel özellikleri ve
suçlunun kişisel durumuna dayal ı olarak verilmesi gereğini

hatırlatarak;

Hükmedilen ceza yaptırımlarındaki tutarlıliğın daha ağır

yaptırımları sonuçlandırmaması gerektiğini düşünerek;

8.1987 yılı Strasbourg Krimiııolojik Kolokyumu sonuçlar ını
hatırlatarak,

Üye devletler hükümetlerine, anayasal ilkeleri, adli gele-
neklerini ve özellikle yarg ı bağiırıs ızliğını göz önüne alarak,

ceza yap tırımlarmda haklı görülmeyen farkl ıliklardan kaçın-
mak üzere bu Tavsiye ekinde yer alan ilkeleri ve tavsiyeleri
geliş tirici uygun tedbirleri almay ı önermektedir.

R(92) 17 say ılı Tavsiye Eki

A. Yaptırımlar gerekçesi

1. Yasa koyucular veya di ğer yetkili makamlar, anayasal
ilkeler ve adli gelenekler elverdiğinde, yaptır ımlar ın gerekçe-

lerini belirlemeye çalişmalidırlar.
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AVRUPA KONSEY!	 2. Gerektiğinde ve özellikle farklı gerekçelerin çatışabilmesi
TAVSIYE KARARLAR İ durumunda, bu gerekçelerin yapt ırımlar için kullanılmas ına

özgü olası öncelilclerin belirlenmesine ait i şaretler saptanma-
lidır.

3.Mümkün olduğunda, özellikle belli suç türleri ve suçlu-
lar için, temel gerekçe belirlenmelidir.

4. Yaptırımlar için belirlenen gerekçeler ne olursa olsun,
suçun ciddiyeti ile y4tırım aras ındaki orantısızliktan kaçırul-
malidır.

5.Yaptırmısal gerekçeler zaman zaman gözden geçirilmeli-
dir. Gerekçeler ve öncelikleri hakk ında Avrupa genelinde birlik
sağlanması eğilimi teşvik edilmeli ve geliş tirilmelidir. Gereksiz
ölçüde şiddeti önlemek üzere hükmedilen yaptırımlar ciddi
şekilde irdelenmelidir.

6. Yaptır ımlara hükmedilmesindeki gerekçeleri, özellikle
hürriyeti ba ğlay ıcı ceza uygulamasını azaltmaya, toplum-
sal yapt ırımlar ve tedbirler kullan ılmasmı genişletmeye,
suç olmaktan ç ıkarma siyasetlerini takip etme, uzla şma ve
mağdurlarm tazmini gibi ceza adaleti sistemi d ışı tedbirlerin
kullanılması şeklindeki modem ve insani suç siyasetleri ile
uyumlu olmalidır.

7. Yaptırımlara hükmedilmesinde, suçlu veya ma ğdurun
ırk, renk, cinsiyet, milliyet, din, sosyal statüsü veya siyasi
inancı sebebiyle ayr ım yapılmamalıdır. Suçlunun işsizliği,
kültürel veya sosyal koşulları gibi faktörler suçluya karşı bir
ayrıma bürünecek şekilde hükmedilecek yaptırınılar ına etkili
olmamalidır.

8. Yaptırım önerilir veya hükmedilirken, gereksiz zorluk-
lardan kaçınmak ve suçlunun olas ı ıslahını zedelememek üzere,
suçlu üzerindeki olas ı etkisi göz önüne al ınmalıd ır.

9. Ceza adaletindeki gecikmelerden kaç ınılmalı; sanığın
sorumluluğunda olmayan veya davanın tabiatından kaynak-
lanmayan gereksiz gecikmeler yapt ırmılara hükmedilnıesinde
göz önüne al ınmalıdır.
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TAVSIYE KARARL4RI
B. Yaptırımlar ın Yapısı

1. Farkl ı türdeki suçların nispi ciddiyetini yans ıtan yekne-

sak bir yapı oluş turmak üzere suçlar için öngörülen maksimum
ve nıinimum yaptırımlar gözden geçirilmelidir.

2. Bir suç için var olan yaptırımlar ın açılımı mahkemeye
suçun nispi ciddiyeti hakkmda çok az rehber olabilecek geni ş-

likte olmamalıd ır. Devletler ciddiyet dereclerine göre suçlar ı
seviyelendirmeyi düşünmeli; nıinimum yaptırımlar söz konusu

olduğunda da, mahkemenin bireysel davadaki özel durmnlar ı
göz önüne almasını önlememelidir.

3. a. Anayasa ve adli sistem gelenekleri elverdiğinde, hük-
medilen yaptırımlarındaki tutarlılığı vurgulayıcı bazı ileri

teknikler ele al ınabilir.

b. Uygulamada kullanılan böyle tekniklerden ikisi, "yap-

tı rz ın hadleri" ve "başlangıç cezaları" dır.

c.Yaptırım hadleri, çe şitli ağırlaştıncı veya hafifletici sebep-

lerin varlığı veya yokluğuna göre suçun farkl ı değişkenlerine

ait yaptırım aç ılimını göstermekte ve fakat mahkemelere bu
hadlerden ayr ılabilme takdiri verilmektedir.

d. Başlangıç cezalan, bir suçun farklı değişkenleri için ön-
görülen temel bir ceza olup; a ğırlaştırıcı ve hafifletici sebepleri
yansıtmalc üzere mahkemece yukar ı veya aşağı gidilebilmek-

tedir.

4. a. Özellikle, s ıkça işlenen veya ciddiyeti az olan suçlar
veya genelde normal olan suçlar için hükmedilen cezalarda
tutarlik için önemli bir ad ım olarak belli hadler veya ba şlangıç
cezalar ı tesisi düşünülebilir.

b. Anayasa ve adli sistem gelenekleri elverdiğince, bu

hadler veya başlangıç cezalar ı için aşağıdaki say ılanlardan bir
veya fazlas ı beninısenebilir:

1. Yasama,

ii. Yüksek mahkemenin rehber içtihatlar ı

iii. Bağıms ız bir komisyon,
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AVRUPA KONSEY!	 iv. Bakanlık genelgesi,
TAVSIYE KARARlARI

v. Savcılar için rehber ilkeler.

5. a. Hürriyeti bağlay ıc ı ceza en son çare olarak ele aim-
malı ve bu nedenle yalnızca göz önüne alman özel durumlar,
suçun ciddiyeti diğer bir yaptır ınıı açıkça yetersiz kılacak de-
rece olduğu davalarda hükmedilmelidir. Bu nedenle hürriyeti
bağlayıcı cezanın haklı görüldüğü halde, ceza süresi hükümlü
olduğu suç için uygun görülen süreden uzun olmamal ıdır.
Suçları ciddiyete dönü ştürecek özel durumlar ı belirlemek
için ölçütler geliştirilmelidir. Mümkün olduğunda, özellikle
ufak mali kayıplarm söz konusu olduğu davalarda hürriyeti
bağlay ıcı cezaya başvurulmasmı dışlamak için negatif ölçütler
ge liş tir il e bilir

b. a paragrafı doğrultusunda hürriyeti ba ğlayıcı cezalarm
özellikle kısa süreli olanlarının kullanılmasına yasal kısıtlama
getirilmesi de ele ahnmal ıdır.

c. Hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yaptırımlar ve ted-
birleri geliş tirmek üzere, özellikle yeni yasalar düzenlenirken,
yasa koyucu belli suçlar için bu alternatif yapt ırım ve tedbirleri
referans yaptırım olarak dü şünmelidir.

6. Nispi şiddeti itibariyle alternatif yaptırım ve tedbirler,
farklı yaptırım şekilleri (örneğin erteleme, para cezası) yanında
bunlar ın değişen ağırlık derecesi de (örneğin ağır veya hafif
para cezası, uzun veya kısa süreli toplum hizmet yaptırınt)
göz önüne alınarak derecelendirilmeli; bu derecelendirme
hükümlünün rızası alınmak suretiyle mahkemeye suçun nispi
ciddiyetini de yans ıtacak yaptırımlar grubundan suçlu için
uygun alternatif yaptırımın seçilmesine imkan vermelidir.

8. Hükümlü alternatif yaptırım gereklerine uymad ığmda
(yeni bir suç işleme dışında) mahkeme tüm di ğer alternatiflerin
kullanıldığına veya uygun olmadığma kanaat getirilmedikçe ve
hükümlünün mahkeme hükmüne uyma yetisinde olmas ı halin-
de cezaevine gönderilmemelidir. Para cezalar ı bakunından;

a. ilke olarak para cezas ı hükümlünün inıkanlan ölçüsünde
olmalıd ır;
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b. Ödeyememe durumunda, orijinal suçun hürriyeti AVRUPA KONSEY İ

bağlayıcı ceza gerektirecek ciddiyette olmaması veya diğer TAVSIYE KARARLARI

nedenlerle bu cezan ın uygun görülmemiş olmas ı sonucu,

mümkün olduğunca hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürmek-

ten kaçınilmand ır;
c. Devletler,acilen, para cezalar ının infaz ı için ödemeııin

ertelenmesi ve yaptırınlın değiş tirilmesini de içermek üzere

diğer alternatif vasıtalar gliştirmelidir.

9. Hürriyeti ba ğlay ıc ı ceza ertelemesinin yer ald ığı devlet-
lerde, suçlunun erteleme hükmünü ihlal etmesi durumunda,
ertelemenin infaz ı, tam inf az, kısmı irıfaz ve diğer olanaklar

açısndan biraz takdire de yer veren adli bir karar olarak önemi
algılanmalıd ır.

C. Artırıc ı ve azaltıcı sebepler

1.Cezanın ağııElaştırılması veya hafifletilmesinde göz önü-
ne almacak sebepler yaptırımlarm belirlenen gerekçeleriyle
uyumlu olmalıdır.

2.Temel nitelikli a ğırlaştırıcı veya hafifletici sebepler yasa-
da veya adli uygulamada açıklığa kavuşturulmalıdın. Mümkün

olduğunda, yasada veya adli uygulamada baz ı suçlar bakımın-
dan söz konusu edilemeyecek bu sebepleri de tan ımlamaya

teşebbüs edilmelidir.

3. Yaptırımlar için esas alman bulgular uygun şekilde

kanıtlanmalıdır. Mahkeme suç unsuru olmayan bir hususu
ağırlaştırıcı bir sebep olarak göz önüne almak istediğinde,

ağırlaştırıcı sebebin kuşku ötesinde kanıtlanması, ve mahke-
menin hafifletici sebebi kabul etmeme öncesi de, ilgili sebebin
olmadığı konusunda tatmin edilmesi laz ımd ır.

D. Önceki mahkumiyetler

1. Önceki mahkumiyetler, ceza adaleti sisteminin hiç bir
evresinde, mekanik olarak sanık aleyhine işleyen bir faktör

olmamalıdır.
2.Hükmedilen yaptırım için belirtilen gerekçede suçlunun

sabıka kaydma yer verilmesi hakh görülebilirse de, yaptırım,

mevcut suç/ suçlar ın ciddiyetine orantılı olmal ıdır.
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AVRUPA KONSEYi 	 3. Önceki mahkumiyetlerin etkisi suçlunun sab ıka kaydırun
TAVSIYE KARARLARI özel karakteristiklerine dayal ı olmalıdır. Böylece, a şağıdaki

hallerde, önceki suçluluğun olası etkisi azaltılmış veya hiç
olmayacaktır:

a. Mevcut suç öncesi önemli bir süre kişinin suçtan uzak
kalmas ı; veya

b. Mevcut veya önceki suçlar ın önemsiz olmas ı; veya

e. Suçlunun halen genç ya şta olmas ı .

4.Sürecin sonland ırılması, yabancı mahkumiyet kararları,
özel ve genel af veya zamaiıaşımına uğramış suçlara ilişkin
olarak yeknesak bir siyaset olu şturulmalıd ır.

5. Suçlunun işlediği birden fazla suç için cezalandınlma-
s ında, yaptırımin şiddeti veya yaptır ımlar ın içtima edilmesi
karar ında, suç çokluğurtun biraz göz ônüne alınması gerekirse
de, toplam suçluluğun ciddiyetine orantıh kalması da gerek-
mektedir.

E. Hükmedilen yaptırımlar için özel gerekçe

1.Mahkeme, genel olarak, hükmedilen yaptırım için somut
gerekçeler göstermelidir. Özelde ise, hürriyete ba ğlayıcı ceza-
ya mahkumiyette özel gerekçe gösterilmelidir. Yapt ırım için
hadler veya başlangıç cezaları var olduğunda mahkemelerce
yaptırım için ön görülen hadler dışında bir yaptırıma hükme-
dildiğinde sebeplerini göstermesi önerilmektedir.

2.Gerekçe olarak kabul edilen ise, suç için ön görülen özel
yaptırımı, yaptırımlar sistemine ve yaptırımlar için açıklanan
genel gerekçelere irtibatlayan bir motivasyondur.

F. Aleyhe bozma yasa ğı
1. Aleyhe bozma yasa ğı yalmzca sanık temyiz ettiğinde

göz önüne ahnmahchr.

2. 2. Bu islah tedbirinin var olduğu devletlerde, savc ıların
temyiz etme yetkileri aleyhe bozma yasa ğı ilkesini haleldar
etmek, bu suretle sanıkları temyiz etmekten alıkoymak, üzere
kullanılmamalıdır.
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C. Tutuklu kal ınan süre	 AVRUPA KONSEYI

İlke olarak, duruşma veya temyiz onces ı tutuklu kalınan TAVS
İYE KARARLARI

süre mahkum olunan cezaya mal ısup edilmelidir. Yabancı üİke-

de tutuklu kalınan süre içinde yeknesak bir siyaset olmal ıdır.

H. Savc ının rolü

Yaptır ımlar konusundaki siyasetler ile savcılarm eğitimi,

savc ılık uygulamalarınm genelde hükmedilen yapt ırımlar

hakkmdaki tutarlihğa katkı sağlayıcı nitelikte olmalıd ır.

İ. Yaptırımlar hakk ında öğrenim ve bilgilendirme

1. Hakimler ve halkın ceza adaleti sisteminin işleyişi ve

özellikle yaptır ımlar hakkında düzenli olarak bilgi sahibi ol-

ması için düzenlemeler yapılmalıd ır.

2.Yaptır ımlarda tutarlılık sağlamak üzere hakimlerin yap-

tır ınılar üzerine düzenlenen seminer ve konferanslara devamlı
olarak katılma imkan tanınmalıd ır.

J. istatistikler ve araştırma

1.Yaptır ınılara ilişkin istatistikler resmi olarak saptanma-
lidır. Bunlar ve özellikle nispeten ölçülebilir suçlar (örne ğin

alkollü vasıta kullanmak, super-marketlardan h ırs ızlıklar)

için cezaland ııma seviyeleri hakk ındaki istatistikler hAkimleri

ayd ınlatmak üzere derlenmeli ve sunulmalid ır.

2. istatistikler uygulanan cezalar ile suç türleri arasındaki

ilişkiyi belirtme örneğinde oldu ğu gibi yaptır ımlardaki tutar-

s ızlıklar ı ölçmeye ve onu gidermeye elverişli ölçüde ayr ıntıli
bilgi sağlamandır.

3. Cezalandırılan suçlar, suçlular ve takip edilen usullere
ilişkin olmak üzere yaptırımlardaki değişimlerin genişliğini

doğru olarak ölçmek için muntazaman araştırma yap ılmalı-
dır.

4.Mahkemelerin nas ıl karara vard ıklar ı ve belli dış faktör-

lerin (basm, halkın düşünceleri, mahalli durum vs.) bu süreci
nas ıl etkilediklerini saptamak karar verme süreci nitelik ve
nicelik açısından araştırılmandır.
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AVRUPA KONSEY İ 	 5. ideal olarak, ceza yapt ırımlarına hükmedilmesi ceza
TAVSIYE KARARLAR İ adaleti sistemindeki kararlara ilişkin usulü işlemler ba ğla-

mmda (örneğin soruşturmalar, kamu davası açılmas ı karar-
ları, sanıkların ifadeleri ve cezalarm infaz ı) araştırma konusu
yapılmalıdır.

K. Yapt ı rımlar hakk ında bilgilendirme için Avrupa
işbirliği

1.Devletler, diğer Avrupa devletlerinde hükmedilen yap-
tırıınlar hakkında bilgi payla şımı ile yaptırmılarda tutarlilik
geliştirme için mümkün olan yöntemlerden bilgilendirilmek
üzere, yaptırımlar hukuku, siyaseti ve uygulamas ındaki yeni
gelişmeler ve eğilimlere özgü bilgi değişimi sağlayıcı bir metot
oluş turmayı düşünmelidirler.

2.Bu amaçla, Avrupa'da hakimlere ve ilgili ki şilere dağıtıl-
mak üzere hükmedilen ceza yaptırımları hakkında uygun bir
enstitü tarafından haz ırlanan ve devamli olarak gönderilecek
bilgi mektubu tesisini te şvik etmelidirler. Payla şılan sorunlar
ve olas ı çözümler hakkında bilinç yaygml ığı için ceza adaleh
sistemindeki lükimler ve di ğerlerinin toplanacaklar ı bir forum
sağlamanın yerinde olacağını da ele almal ıd ırlar.
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AVRUPA KONSEY İ BAKANLAR KOM İTESİNİN	 AVRUPA KONSEYI

AVRUPA CEZAEV İ KURALLARI	 TAVSIYE KARARLAR İ

HAKKINDAKİ R (87)3 SAYILI TAVSIYE KARARI

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasası 'nın 15. b mad-
desi uyarmca,

Avrupa Konseyi üyesi devletler aras ında ceza siyasetine

ilişkin olarak müş terek ilkeler saptamamn önemini algılaya-

rak;

Suçlular için hürriyeti ba ğlayıcı cezaya alternatiflerin ge-
lişmesinde önemli ilerlemeye karşın, hürriyetten yoksunluğun
ceza adaleti sistemlerinde gerekli bir yapt ırım olarak kaldığım
belirterek;

Cezaevi tretmam ve yönetiminin uygulama ve felsefesin-
deki uluslararas ı kuralların önemli rolünü göz önüne alarak;

Cezaevi tretmanı ve yönetimindeki esasli sosyal gelişme

ve değişimler, bu gelişmelerin en iyisini desteklemek ve teşvik
etmek ve gelecekteki geli şmeler için yeni ufuklar sağlamak
üzere Avrupa Konseyinin (73) 5 sayd ı (Karar) Mahpuslarm
Tretmanı Hakkmdaki Standart Minimum Kuralların yeniden
formüle edilmesinin yerinde oldu ğunu saptayarak;

Üye devletler hükümetlerine dahili yasama ve uygula-
malar ımda Avrupa Cezaevleri Kurallar ı metninde yer alan
ilkeleri, önsözündeki hedeflere ili şkin ilkeler ile T. Kısımdaki
Ana ilkeler kurallarms verilecek özel önemle müterakki bir
biçimde uygulanmas ını ve bu metnin mümkün olduğu ölçüde

geniş bir dağıtıına kavu şturulmasını, tavsiye eder.
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	AVRUPA KONSEYI	 R (87) 3 sayılı Tavsiye Eki

	

TAVSIYE KARARLARI 	 Avrupa Cezaevi Kurallar ı
Mahpuslann Tretman ı Hakk ındaki Standart Minimum

Kuralların Gözden Geçirilmi ş Avrupa Metni

ÖNSÖZ

Bu kurallarm hedefleri şunlardır:
a. Cezaevi İdaresinin insani koşulları ile modern ve müte-

rakki sistemlerdeki olumlu tretn- ıan için gerekli olan konularda
minimum kurallar yaz etmek,

b. Çağdaş nitelikli iyi amaç ve hakkaniyet ilkelerine dayalı
siyasetler ile yönetim biçimi ve uygulamas ını geliştirmek üzere
cezaevi idaresine uyar ıcıhk işlevi görmek;

c. Cezaevi personelinin gördüğü işlerin önemli sosyal ve
ahlaki vas ıflan yanında genel olarak toplum yarar ına, bak ımla-
rma terk edilmiş mahpuslara ve kendilerinin mesleki tatminine
elverecek koşulların yaratılmas ıru sağlayıc ı mesleki tut-un-lar ın
cezaevi personelinde yer etmesini te şvik etmek;

d. Cezaevleri idaresi ile cezaevlerindeki koşullar ve yöneti-
mini denetleyiciler için mevcut icraat hakk ında sağlıkli hüküm
verebilmesi ve daha yüksek standartlara doğru ilerlemeyi
ölçümleme için gerçekçi temel kriterler sa ğlamak.

1. KISIM
Ana ilkeler

1. Hürriyetten yoksunluk insana sayg ıyı sağlay ıcı maddi
ve manevi koşullarda ve bu kurallara uygunluk içerisinde
gerçekleştirilecektir.

2. Bu kurallar tarafs ızlık içerisinde uygulanacakt ır. Irk,
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya di ğer fikir, ulusal veya
sosyal orijin, doğum, ekonomik veya diğer duruma dayalı
olarak ay ırıcı iş lem yapılmayacakt-ır. Mahpusların mensup
olduğu grubun dini inançlarına ve ahlaki kaidelerine saygı
göstermek gereklidir.

3. İnfaz kurumlarında mahpuslarm tabi olaca ğı tretmanın
hedefleri olarak; sa ğlıklı olmalarını ve kendilerine saygınlıkla-
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rmı muhafaza etmek ve ceza süresinin elverdiği ölçüde bireysel AVRUPA KONSEY İ

sorumluluklarını geliştirmek ve toplunıa avdeflerinde hukuka TAVSIYE KARARLARI

uyarlı ve kendi kendine yeterli bir ya şam sürdürebilme şansın
yükseltecek düşünce ve hünerlerin. yer etmesini teşvik etmek

gibi olacaktır.

4. Yetkili bir makam tarafmdan atanacak yetenekli ve
tecrübeli müfettişlerce ceza kurumları ve hizmetleri düzenli
olarak denetlenecektir. Bunlarm görevi, özellikle bu kurum-
ların yürürlükteki yasalar ve tüzüklere, cezaevi hizmetlerinin
hedeflerine ve bu Kurallar ın gereklerine uyarli olarak ne ölçüde
idare edilip edilmediğini takip etmektir.

5.Mahpuslar ın kişisel haklarının korunması, özellikle hür-
riyetten yoksunluk tedbirlerinin inf azının kanuniliği adli bir
makam veya mahpusları ziyaretle yetkili ve cezaevi idaresine
ait olmayan uygunca te şkil edilmiş bir organ tarafmdan ulusal
kurallara uyarli olarak yap ılacak denetiınlerle sağlanacaktır

6. 1. Bu kurallar personele ulusal dillerinde,

2. Mahpuslara da aym dillerde, mümkün ve uygunlu ğu
ölçüsünde diğer dillerde sağlanacaktır.

il. KISIM
Cezaevi Sistemlerinin Yönetimi

Kabul ve Kayıt

7. 1. Hiç kimse, hükümlü ve tutukluluk niteli ğini içeren
geçerli bir belge olmaks ızın kuruma kabul edilemez.

2. Kuruma gönderme ve kabulün temel ayrmtıları derhal

kay ıt edilecektir.

8.Kişilerin mahpus tutulduğu her yerde gelen her malipus
için aşağıdaki bilgilerin tam ve güvenilir kaydı tutulacaktır:

a. Mahpusun kimli ğine ilişkin bilgi;

b. Kuruma alınma nedenleri ve karar veren yetkili ma-
kam;

c. Kabul ve tahliye gün ve saati.
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AVRUPA KONSEYI

	

	 9. Kabul, kurallardaki ana ilkelere uygunluk içerisinde ve -
TAVSIYE KARARLARI mahpuslarm kişisel sorunlar ınm çözümünde yard ımcı olacak

şekilde düzenlenmelidir.

10. 1. Yeterli uzunlukta mahkumiyeti olan her mahpusun
kabulden sonra mümkün oldu ğunda şahsi durumu ve eğitim
programı hakk ında raporlar ve ilgili bilgiler nihai sal ıverme
için hazırl ık olarak saptamp bilgi veya uygunluğunun onay ı
için müdüre tevdi edilecektir.

2. Bu raporlar her zaman bir doktor raporu ile mahpusa en
yakın sorumlu personelin raporlar ını da içermelidir.

3. Kişisel olarak hükümiüler hakk ında toplanacak bilgi
ve raporlarm mahreniiyeti göz önünde bulundurularak gün-
celliği devaml ı olarak sağlanacak ve yalnızca yetkili kişilere
sunulabilecektir.

Mahpusların Dağıtımı ve Sınıflandırılmas ı
11. 1. Mahpuslarm farkl ı kurumlara dağıtm-ıında adli ve

kanuni durumu (tutuklu veya hükümlü, ilk defa veya itiyad ı
hükümlü, k ısa veya uzun süreli hükümlü tretmanlar ı için özel
gereksinmeler, tıbbi ihtiyaçlar ı, cinsiyetleri ve ya şlar ı özenle
göz önünde bulundurulacaktır.

2. Erkekler ve kadınlar mevcut tretman prograimrun bir
kısmı olarak düzenlenen faaliyetlere birlikte katılabilirlerse de
ilke olarak ayr ı bulundurulmalıd ır.

3.Tutuklular, rıza göstermedikçe veya kendilerine yararl ı
riitelikle düzenlennii ş faaliyetlere birlikte katılmadıkça ilke
olarak hükümlülerden ayr ı bulundurulacaktır.

4.Genç mahpuslar kendilerini mümkün oldu ğunca her tür-
lü zararli etkilerden koruyacak ve ya şlarına özgü gereksinme-
leri göz önünde tutan koşullar içerisinde bulundurulacaktır.

12. Mahpusların s ınıfland ır ılması veya yeniden s ınıflandı-
r ılmas ırun amaçları şunlar olmal ı dır:

a.Sabıkaları veya kişilikleri nedeniyle yararlanabilecekleri
veya zararl ı etki yapabilecekleri diğerlerinden ay ırmak; ve

b. Yönetim ve güvenlik gerekleri göz önüne alınarak tret-
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manları ve toplumda yeniden yerle şmelerini kolaylaştırmaya AVRIIPA KONSEY İ
yönelik olarak mahpuslar ın dağıtınıında yard ımcı dimak.	 TAVS İ YE KARARLAR İ

13. Farklı tretman rejinılerinin yönetimi veya özel mali-
pus kategorilerinin dağflmıını kolaylaştırmak üzere mümkün
olduğunca ayr ı kurumlar veya, bir kurumun ayr ı kesimleri
kullanılacaktır.

ikamet

14. 1. Mahpuslar, di ğerleriyle ikamet etmenin yararlar ı
olduğunun düşünüldüğü haller dışında, normal olarak geceleri
bireysel hücrelerde bar ınd ır ılmandır.

2. ikamet paylaşıldığında. bu koşullar altında diğerleri
ile ilişki kurabilecek mahpuslar bir arada bulundurulmal ıdır.
Kurumlarda tabiatı gereği geceleri gözetim sağlanacaktı

15. Mahpuslara sa ğlanan ikamet ve özellikle tüm yatına
yerleri, iklim koşulları ve özellikle bir metreküp hava içeriği,
makul ölçüde alan, ışıklandırma, ısıtma ve havalandırmaya
gereken önem verilerek sa ğ lık ve hijyen gereklerine uygun
olmal ıdır.

16. Mahpuslann yaşamak ve çalişmak zorunda olduklar ı
tüm yerlerde,

a. Pencereler, mahpuslar ın normal ko şullarda gün ışığında
okumas ını veya çalışmasını sağlayacak büyüklükte alacaktır.
Yeterli havaland ırma sisteminin varlığı ayrık olmak üzere
pencereler temiz havanın girişini sağlayacak şekilde inşa edile-
cektir. Pencereler, ayr ıca, ğüvenlik gerekleri göz önüne al ınarak
boyutları, konumu ve yap ımı itibariyle mümkün olduğunca
normal bir görünümde olmal ıdır.

b. Suni ışıklandırma mevcut teknik standartlara uygun
olmalıdır.

17. Sıhhi tesisat ve istifade düzenlemeleri, her malipusun
gerektiği zaman doğal ihtiyaçlar ını giderme olanağmı sağla-
yacak yeterlikte, temiz ve uygun koşullarda olmalıdır.

18. Banyo ve duş tesisleri her mahpusun mevsim ve co ğ-
rafik bölgeye göre genel hijyenik gerektirdi ği kadar sık, iklime
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AVRUPA KONSEY İ uygun bir s ıcakhkta, en azından haftada bir defa kullanabilece-
TAVS İYE KARARLARI ği ve kullanmak zorunda bırakabileceği kadar yeterli olmalıdır.

Mümkün olduğunda, makul olabilecek her zaman bu tesislere
serbestçe girilebilmelidir.

19. Kurumun her yanı her zaman yeterince bak ındı ve
temiz tutulmalidır.

Ki şisel Hijyen

20.Mahpuslar kendilerini temiz tutmak zorundad ır ve bu
amaçla, kendilerine sağlıkları ve temizlikleri için gerekli olan
su ve tuvalet malzemesi sağlanacaktır.

21.Sağlık nedenleri, mahpuslarm iyi bir görünümde ol-
malar ı ve kendilerine olan sayg ılarını korumaları için saç ve
sakalın uygun bakımı için olanaklar sağlanmal ı ve erkekler
muntazaman tıraş olabilmelidir.

Giyim ve Yatak Takım ı
22.1. Kendi elbiselerini giymesine izin verilmeyen mahpus-

lara iklime uyarlı ve sağlıklarmın korunmasma elverecek birer
takım elbise verilmelidir. Bu elbiseler hiç bir şekilde aşağılay ıc ı
veya küçültücü olmamand ır.

2. Elbiseler temiz ve bakıınlı olmal ıd ır. İç çamaşırlar
bijyenin korunmas ınm gerektirdiği kadar s ıkça değiş tirilip
yılcanmalıd ır.

3.Mahpusların kurum dışına. çıkmasına izin verildiğinde
kendi elbiselerini veya diğer dikkat çekmeyen elbise giymesine
izin verilmelidir.

23.Mahpuslarm bir kuruma kabullerinde, şahsi elbiseleri-
nin iyi bir biçimde korurınias ı ve kullanıma elverişli olnıasmı
sağlay ıcı yeterli düzenlemeler yapilacakt ır.

24.Her mahpusa ayr ı bir yatak ile düzenli olarak bulun-
durulacak ve temizliği için sıkça değiş tirilecek ayr ı ve uygun
yatak tak ımı sağlanmalıdır.

Beslenme

25.1. İdare, sağlık yetkililerince saptanan standartlara göre
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mahpusları, normal zamanlarda uygun bir biçimde haz ırlanan AVRUPA KONSEY İ
ve verilen, nitelik ve nicelik olarak diyetetik ve modern hijyen TAVSIYE KARARLARI
standartlar ına uyan ve onların yaş, sağlık, çalış tıklar ı işin ta-

biatı ve mümkün olduğunda dini veya kültürel gerekleri göz
önünde tutarak beslemelidir.

2. Her mahpusa içme suyu sağlanmand ır.

Tıbbi Hizmetler

26. 1. Her kurumda en azından vas ıfh bir genel pratisyen
hizmet etmelidir. T ıbbi hizmetler, toplum veya ulusun genel
sağlık idaresi ile yak ın ilişki içerisinde örgütlenmelidir. Bu
hizmetler, teşhis ve uygun vakalarda ak ıl hastalarının tretmanı
için bir psikiyatri servisi içermelidir.

2. Uzman tedavisi gerektiren hasta mahpuslar ihtisas
kurumlar ına veya genel hastanelere gönderilecektir. Hastane
olanaklar ının bir kurumda sağlanmas ı halinde hasta mahpus-
ların tıbbi bakım ve tretmanlar ı için uygun alet, teçhizat ve ilaç
sağlanacak ve yeterince eğitilmiş görevlilerin yer aldığı bir
kadro bulundurulacakt ır.

3. Her mahpus diplomali bir di şçinin bakımından yarar-
lanabilmelidir.

27. Mahpuslar kendilerine fiziki veya ruhi zarar verebilecek
hiç bir deneye tabi tutulamazlar.

28. 1. Kabil olduğunda doğumun kurum dışındaki bir

hastanede yap ılması için tedbirler alınmalıd ır. Yalnız, özel

düzenlemeler yap ı.lmad ıkça, hamile kad ınların kalmaları ve

doğum sonras ı bakımı için gerekli kadro ve bar ınak ceza ku-

rumlarında bulunmand ır. Çocuk, cezaevinde dünyaya gelmiş
ise, doğum belgesinde buna de ğinilmeyecektir.

2. Süt çocuklar ının anneleri ile birlikte kurumda kalmala-
rına, izin verildiğinde ehil kişilerle donatılmış ve çocukların
anneleri bakınunda olmad ıkları zaman konulacaklar ı bir kreş
için tedbirler aimmandır.

29. Doktor, her mahpusu kabulünden sonra mümkün olur
olmaz ve ondan sonrada gerektiğinde, özellikle fiziki veya akli
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4VRIJP4 KONSEYI bir hastalığın bulmak ve tıbbi tretmanı için gerekli tüm tedbir-
TAVSIYE KARARLAR İ leri almak; milcrobik veya bula şıcı durumlar ından şüphelenilen

mahpusları ay ırmak; sal ıverilme sonras ı topluma yeniden in-
tibakı etkileyebilecek fiziki veya akli yetersizlikleri not etmek
ve her mahpusun çalışmaya müsait oluşunu saptamak üzere
görecek ve muayene edecektir. 	 -

30. 1. Tıp görevlisi, mahpuslarm fiziki ve ak ıl sağlığını gö-
zetecek ve tüm hasta mahpuslan, hasta veya yaralı olduklarını
bildirenleri ve özel olarak bakma alman her mahpusu hastane
standartlar ına, uyarlı koşullarda ve sikl ıkta görmelidir.

2. Tıp görevlisi, hürriyetten yoksunlug-un devamı veya.
herhangi bir ko şulunun mahpusun fiziki ve aklı . sağlığına
zarar verdiğini veya vereceğini düşündüğünde bunu müdüre
rapor edecektir.

31.1. Tıp görevlisi veya ehil bir yetkili kurumu muntaza-
man denetleyerek müdüre şu konularda tavsiyelerde bulun-
mali dır:

a. Gıdanın niceliği, niteliği, haz ırlanışı, servisi ve su;
b. Kurumun ve mahpusların hijyen ve temizliği;
c.Kunmum s ıhhi donatımı, ısıtma, aydınlatma ve havalan-

dırılmas ı;

d. Mahpuslarm elbise ve yatak tak ımımn kalite ve temiz-
liği;

2. Müdür, tıp görevlisinin 30. kuralın ikinci paragrafı ve 31.
kuralın birinci paragrafına göre verdiği rapor ve tavsiyeleri göz
önünde bulundurmal ı ve yapılan tavsiyelerle uyum halinde,
bu tavsiyeleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri derhal
almal ı; bunlar ın müdürün yetkisini aşmas ı veya müdürün
aynı fikirde olmamas ı halinde kişisel raporunu tıp görevlisinin
tavsiyesiyle birlikte derhal yüksek makama iletmelidir.

32. Mahpusun sahverilme sonras ı topluma yeniden intiba-
kmı etkileyebilecek fiziki veya akıl hastalıklar ı veya yetersizlik-
leri kurumun tıbbi servislerince saptanmah ve tedavi edilmeli-
dir. Bu amaçla, toplumda var olandan da içermek üzere, gerekli
tüm tıbbi, cerrahi ve psikiyatrilc servisler sa ğlannialıdır.
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Disiplin ve Ceza	 AVRUPA KONSEYI

33. Güvenli muhafaza, düzenli toplum yaşamı ve kurumun 
TAVSIYE KARARLAR İ

tretman amaçları gereği disiplin ve düzen sağlanmand ır.

34. 1. Hiç bir mahpus kurum hizmetlerinde disipliner
nitelikte çalış tırilmaz.

2. Yalnız, bu kural, belirli sosyal, eğitsel veya sportif faa-
liyetler veya sonımluluklarm gözetim altmda kurumda tesis
edilen rejim programlarma kat ılmaları amacıyla grup olu ş-
turmuş mahpuslara bırakılmasına ilişkin düzenlemelerin iyi
işleyişine engel olmayacaktır.

35. Aşa ğıdaki hususlar yasa veya tüzük ile sa ğlanacak ve
belirlenecektir.

a. Bir disiplin suçu olan davranış;

b. Verilecek ceza türleri ve süresi:

c. Bu cezay ı verebilecek yetkili makam;

d. itiraz süresine başvuru ve mercii.

36. 1. Hiç bir mahpus, yasa veya tüzük hükümleri gere ği
dışında ve aynı fül için asla iki kez cezaland ırilamaz.

2.Disiplini bozan davranış hakkındaki rapor, fazlaca gecil<-
meksizin karar verecek yetkili makama derhal sunulacakt ır.

3.Hiç bir mahpus isnat edilen suç kendisine bildirilmedi ği
ve savunmas ını yapabilmek için uygun f ırsat sağlanmadıkça
cezalandırilamaz.

4.Gerekli ve kabil oldu ğunda, mahpuslar ın savunmalarmı
tercüman aracılığı ile yapmalarına izin verilmelidir.

37. Disiplin suçlan cezalar ı olarak, kolektif cezalar, cismani
ceza; karanlık bir hücreye kapatma cezas ı ve zalimce, insanlık
dışı veya alçaltıcı tüm cezalar tamamıyla yasaklanmal ıdır.

38. 1. Disiplin cezas ı olarak tecrit ve mahpusun fiziki veya
akıl sağlığı üzerinde olumsuz etki yapabilecek diğer cezalar,
ancak tıp görevlisinin, muayene sonrası cezaya tahammül ede-
bileceğinin yaz ılı alarak belgelemesinden sonra verilecektir.
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AVRUPA KONSEY İ 	 2. Hiç bir halde, bu cezalar 37. Kuralda yer alan ilkelere
TAVS İ YE KARARLARI aykırı olmamalı veya onlardan sapma göstermemelidir.

3. Tıp görevlisi, bu tür cezalar ı çekenleri her gün ziyaret
etmeli ve fiziki veya ak ıl sağlığı nedenlerinden dolay ı cezayı
sonland ırmayı veya değiştirmeyi gerekli gördüğünde müdüre
.önermelidir.

Cebir Vasıtaları

39. Zincir ve demire vurmanin kullanılması yasaklanmalı-
dır. Kelepçe, deli gömle ği ve diğer bedeni k ısıtlay ıcı vasıtalar
asla ceza olarak uygulanamaz. Bunlar, ancak aşağıdaki hallerde
kullanılabilir:

a. Mahpusun adli ve idari bir makam önünde belirdiğin-
de ç ıkarılmak üzere, gerekti ğinde, nakil sırasında kaçmas ını
engellemek için bir tedbir olarak;

b. Tıp görevlisinin direktif ve gözede olmak üzere
tıbbi nedenlerle;

c. Diğer kontrol yöntemlerinin ba şansızlığmda mahpüsun
kendisine veya başkalarına zarar vermesine veya eşyay ı tahrip
etmesine engel olmak için müdürün emri üzerine; müdür, bu
durumda derhal tıp görevlisine danışmalı vè yüksek idari
makama durumu bildirmelidir.

40. Önceki paragrafta öngörülen zorlama vas ıtaları kul-
lanım şekilleriyle modelleri yasa veya tüzükle saptanmand ır.
Bu vasıtalar kesin olarak gerek duyulan süreden fazla tatbilc
edilemez.

Mahpuslarrn Bilgi Edinmeleri ve Ş ikayetleri

41. 1. Mahpusa kuruma kabulünde kendi kategorisinde-
kilerin tretmanı hakkındaki rejim, kurumun disiplin kurallar ı,
bilgi edinme ve şikayet edebilme yolları, hakların ve sorum-
luluklarını anlamas ı ve kurum yaşamına uyumunu sağlamak
gibi diğer hususlarda yazd ı bilgi verilmelidir.

2. Mahpus yaz ıh bilgiyi anlayamadığında kendisine sözlü
açıklama yapılmalıdır.
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42. 1. Her mahpus, her gün kurum müdürüne veya onu AVRUPA KONSEY İ

temsil etmeye yetkili görevliye istek veya şikayette bulunma TAVSIYE KARARLARI

olanağma sahip almalıdır.

2. Mahpus yanında cezaevi müdürü veya cezaevi perso-
ne- linin diğer üyeleri bulunmadan cezaevi müfettişine veya
cezaevini ziyaret yetkisiyle donat ılmış makama konuşma veya

istek veya şikayette bulunma fırsatına sahip olmalıdır. Yalmz,
resmi kararlara itiraz yasal usullere inbisar ettirilebilir.

3. Her mahpusun, cezaevleri merkez idaresine, adli ma-
kama veya diğer yetkili makamlara, kapalı zarfla, istek veya
şikayette bulunmas ına izin verilmelidir.

4. Bir cezaevi makamına gönderilmiş veya iletilmiş her

istek veya şikayet vakit geçirilmeksizin bu makam taraf ından

incelenmeli ve zamanında cevapland ır ıimalıd ır.

Dış Dünya ile Temas

43. 1. Mahpusların aileleri ve tretman, kurum güvenli ği ve
düzeni gereklerine tübi alarak, ki şiler veya d ışarıdaki kuruluş-

ların temsilcileri ile haberleşmesine ve bu kişilerden mümkün
olan s ıklıkta ziyaretçi kabul etmelerine izin verilmelidir.

2. Dış dünya ile temas' teşvik etmek için bu kuralların IV.

kısmında yer alan tretnian hedefleri ile uyan ık içinde cezaevi
izin sistemine yer verilecektir.

44.1. Yabancı uyruklu mahpuslar, kendi diplomatik veya
konsolosluk temsilcileri ile temasa geçmeye talep haklar ı oldu-

ğundan, gecikmeksizin, haberdar edilmeli ve bunlarla haber-
leşmek üzere makul kolaylıklar sağlanmalıd ır. Cezaevi idaresi,
cezaevinde özel ihtiyaçlar ı olan yabanc ı uyruklar ırı menfaati

uğruna bu temsilcilerle tam bir işbirliği içinde olmalıdır.

2. Bulunduklar ı memleket nezdinde diplomatik veya
konsolosluk temsilcisi olmayan devletler uyru ğundaki mah-
puslar ve mülteciler veya vatar ısız kişilere kendi menfaatlerini
koruyan devletin diplomatik temsilcisi veya onlar ı koruyan
ulusal veya uluslararası bir makamla haberleşmek üzere benzer
kolaylıklar gösterilmelidir.
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AVRUPA KONSEYI	 45. Mahpuslara, idarenin izin verdi ği veya kontrol etti ği
TAVSIYE KARARLARI gazeteleri, dergileri ve di ğer yayınları okuyarak, radyo veya

televizyon yay ınları ile, konferans veya benzeri yollarla düzenli
alarak bilgi edinn-ıesine izin verilmelidir. Lisan güçlükleri olan
yabancı uyrukluların ihtiyaçlar ını karşılamak üzere özel dü-
zenlemeler yap ılmalid ır.

Dini ve Manevi Yard ım
46. Her mahpusun, kurumda düzenlenen ayin ve toplan-

tılara katılarak ve gerekli kitaplar ı veya risaleleri elde ederek,
dini, ruhi ve manevi ya şamin gereklerini yerine getirebilme-
sine, olanaklar ölçüsünde, izin verilmelidir.

47. 1. Kurumda aynı dine mensup yeter say ıda malipus
bulunduğunda, o dinin yetkili bir temsilcisi tayin ve kabul
edilmelidir. Malıpus sayısı haklı gösterdiği ve koşullar elverdi-
ğinde bu düzenleme tam gün çalişma esasına dayatılmalıdır.

2. Birinci paragraf . gere ğince tayin veya kabul olunan
yetkili bir temsilcisin muntazaman dini ayinler ve faaliyetler
düzenlenmesine ve uygun zamanlarda kendi dindarlar ını özel
olarak ziyaret etmesine izin verilmelidir.

3. Herhangi bir dinin yetkili bir temsilcisi ile temas hiçbir
mahpustan esirgenmemelidir. Mahpus herhangi bir din temsil-
cisinin ziyaretini istemediğinde, mahpusun onu reddetmesine
izin verilmelidir.

Mahpus E şyasının Muhafazas ı
48. 1. Kurum yönetmeliği uyarınca mahpusa ait tüm para,

kıymetli eşyalar ve diğer kişisel şeyleri beraberinde bulun-
durmasına izin verilmiyorsa, bunlar kuruma kabul s ırasında
güvenli bir yerde muhafaza olunur. Eşyanın bir listesi yapılarak
mahpus tarafından imzalanmal ıdır. Eşyanm iyi bir biçimde
korunmas ı için tedbir almmal ıdır. Herhangi bir eşyanın imha
edilmesi gereği saptandığmda, bu durum kay ıtlara geçirilecek
ve mahpusa bilgi verilecektir.

2. Harcamas ına, izin verilmiş veya kurum dışına gönder-
miş olduğu para veya hijyenik nedenle imha edilmek zorunda
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kaTmanlar d ışındaki eşya ve para sal ıverildiğinde mahpusa AVRUPA KONSEYI

iade edilmelidir. Mahpus kendisine iade edilen e şya ve para TAVSIYE KARARLAR İ

karşılığı bir makbuz inızalayacaktır.

3. Mahpusa dışardan gönderilmiş para ve eşyadan, hürri-

yetten yoksunluk sırasmda kullanınu için amaçlanan ve buna
izin verilenler dışındakilerde mümkün oldu ğunca, aynı şekilde

işlem görecektir.

4. Mahpus herhangi bir ilaç getirdiğinde, bundan nas ıl
faydalanılacağma tıp görevlisi karar verecektir.

Ölüm, Hastal ık, Nakil ve Diğer Hususlar ın
Bildirilmesi

49. 1. Mahpusun ölüm veya ağır hastalığı veya ciddi bir

kazaya uğraması veya akıl hastalığı veya anormallilclerinin

tretmanı için bir kuruma nakli halinde, müdür, mahpus evli ise
eşini veya en yak ın akrabasırtı ve herhalde mahpus tarafından

önceden gösterilmiş başka bir kişiyi bundan derhal haberdar

etmelidir.

2.Mahpus yakın akrabas ının ölümü veya ağır hastaliğından
derhal haberdar edilmelidir. Bu hallerde, durum elverdi ğinde

mahpusurı muhafaza altında veya serbestçe bu hasta akrabasm ı
ziyaret etmesine veya ölüyü görmesine izin verilmelidir.

3. Tüm mahpuslar, ailelerini hürriyetten yoksunluk veya
diğer bir kuruma naklinden derhal haberdar etme hakk ına

sahiptir.

Mahpus Nakli

50. 1. Mahpuslar kuruma getirilir veya ç ıkarıl ırken müm-

kün olduğunca halk ın gözünden uzak tutulmal ı ve onlar ı
hakaret, merak ve her türlü te şhirden korumak için gereken

tedbirler alınmalıdır.
2.Mahpuslarm havaland ırmas ı ve ışıklandırması yetersiz

vas ıtalarla veya kendilerine gereksiz fiziki eziyet verici veya
onur kırıcı şekilde nakli yasaklanmand ır.

3.Mahpusların nalcil masraflar ı, yetkili organca belirlenmiş
düzenlemeler uyar ınca idarece karşılanmal ıdır.
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AVRUPA KONSEY İ 	 İİ !. KISIM

	

TAVSIYE KARARLARI 	 Personel

51. Kurumlarm uygun idaresi ile örgütsel ve tretman
hedeflerinin takibinde cezaevi personelinin oynad ığı rolün
büyük önemi karşısında, Cezaevi İdarelerince personele ili şkin
kurallarm gerçekleştirilmesine birinci derecede öncelik verile-
cektir.

52. Cezaevi personeli, insani standartlan, yüksek derecede
etkinlik ve görevlerine adamışlığı şiar edinmesi için eğitim,
daruşmanhk usulleri ve olumlu yönetim biçimi ile devaml ı
olarak teşvik edilmelidir.

53. }-lallcm personelin topluma yaptığı katkınirı önemini
anlama- sı için cezaevi sisteminin oynad ığı roller ve persone-
lin işi hakkmda kamuoyuna devamlı bilgi verilrhesi, Cezaevi
İdaresince önemli bir görev olarak telAkki edilecektir.

54. 1. Cezaevi İdaresince her derecedeki personelin i şe
alırıma veya müteakip atanmalannda dikkatli bir seçim sa ğ-
lanmalıdır. Onlarm dürüstlü ğü, insaniyeti, mesleki yeteneği
ve iş için kişisel uygunluğu özel ağırlıkl ı olacaktır.

2. Personel normal olarak mesleki cezaevi personeli nite-
liğinde devaml ı çalişmak üzere atanmalı ve devlet memuru
statüsünde ve yalnızca iyi hal, etkinlik, fiziki ve akıl sağ lığının
iyi ve yeterli standartta bir, e ğitime bağlı olarak iş güvenliği-
ne sahip bulunmalıdır. Yetenekli erkek ve kad ınları mesleğe
çekmek için ücretler yeterli olmal ı; mesleki yararlar ve çalışma
koşullan, görülen işin zahmetli olmas ı nedeniyle cazip nitelikte
olmal ıdır.

3.Part-time personel çaliştırmak gerektiğinde, bu kriterler
uygun olduğu ölçüde onlar için de geçerlidir.

55. 1. İşe alınmada, veya uygun bir süre pratik tecrübeden
sonra personel, genel ve özel görevleri hakkında bir eğitim kur-
sundan geçirilmeli ve mesleki vas ıfları gereksiz kilmadığında
teorik ve pratik testlere tabi tutulmalıdır.

2. Kariyerleri süresince tüm personel, uygun aral ılclarla
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düzenlenecek kurslara katılarak bilgilerini ve mesleki yetenek- AVRUPA KONSEY İ

lerini korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. 	 TAVSIYE KARARLARI

3. Mesleki yeteneğini geliş tirebilecek personel için geni ş
tecrübe ve öğrenim imkm sağlay ıcı düzenlemeler yap ılma-
lid ır.

4.Tüm personelin eğitim programlarında Avrupa Cezaevi
Kurallar ı gerekleri ve uygulamas ı ile Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesine yer verilmelidir.

56. Tüm personelin davranışları ve görevlerini yerine ge-
tirmesi her zaman mahpuslar üzerinde iyi etkiler bırakabilecek
örnekler yanında saygılarmı kazanacak biçimde olmal ıd ır.

57. 1. Personel, mümkün oldu ğu ölçüde, psikiyatr, psiko-
log, sosyal hizmet uzman, ö ğretmen, sanat, beden eğitimi ve
spor eğitmenleri gibi yeterli say ıda uzmanı içermelidir.

2. Bu ve diğer uzman personel normal olarak devamlılık
esasına dayalı olarak çahştmlmalıdır. Bu durum, sağlayacakları
destek ve eğitim seviyesine katkısı yerinde görülebilecek part-
time veya gönüllü çal ışmacılar ı engellememelidir.

58. 1. Cezaevi İdaresince her kurumun, her zaman, müdür,
müdür yardımc ısı veya diğer yetkili görevlinin idaresine tam
olarak tevdi edilmesi sağlanmalıdır.

2.Kurum müdürü, karakter, idari yetene ği, uyarh mesleki
eğitim ve tecrübesiyle görevi için yeterince nitelikli olmal ı-
dır.

3. Müdür tam gün çalışma esasma dayali olarak atanmal ı
ve hizmete hazır veya cezaevi idaresince ön görülen yönetim
talimatları gerektirdiğinde müsait olmal ıdır.

4.İki veya daha fazla kurumun tek bir müdürün idaresinde
olmas ı halinde, müdür her birini sık sık ziyaret etmelidir. Bu
kurumların her birinin başında sorumlu bir görevli bulunma-
lıdır.

59. İdare, özellikle, mahpuslar ın tretman ı ve yeniden
sosyalleşmesine değgin çeşitli hizmetler aras ında işbirliğinin
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AVRUPA KONSEYi sağlanması için kurumdaki çeşitli derecedeki personel aras ında
TAVSIYE KARARlARI ileti şimi kolaylaş tıracak örgüt biçinıleri ve yönetim sistemleri

geliştirmelidir.

60. 1. Müdür, yard ımc ısı ve diğer personelin büyük bir
k ısmı, mahpuslarm çoğunun konu ş tu ğu dili veya çoğunun
anladığı dili konu şabilmelidir.

2. Gerektiği ve mümkün olduğunda bir tercümana ba ş-
vurulmalıd ır.

61. 1. Mütehass ıs doktorun her zaman acil hallerde ge-
cikmeden müdahale edebilmesini sa ğlayarak düzenlemeler
yapılmalıdır.

2. Bir veya fazla say ıda tam gün çalışan tıp görevlisinin
bulunmadığı kurumlarda part-time bir t ıp görevlisi veya sağ l ık
hizmetinin yetkili personeli düzenli olarak kurumu ziyaret
etmelidir.

62. Karşı cinsiyetteki mahpuslann bulunduğu kurumlar
kesim- lerdeki personelin atanmas ı teşvik edilecektir.

63. 1. Kurum personeli, haklı savunma veya firara te şebbüs
veya yasaya veya düzenlemelere dayalı bir emre aktif veya
pasif fiziki direnme halleri dışında mahpuslara kar şı kuvvet
kullanamaz. Kuvvete ba şvuran personel kesin olarak gereken-
den fazla kuvvet kullanmamal ı ve olaydan kurum müdürünü
derhal haberdar etmelidir.

2. Personel saldırgan mahpuslara hakim olabilmek için
özel teknik eğitimden geçirilmelidir.

3. Mahpuslarla doğrudan temas ı gerektiren görevleri icra
eden personelin özel durumlar d ışında silahlı olmamalar ı ge-
rekir. Kullanmas ını öğrenmemiş personele de hiç bir zaman
silah verilmemelidir.

IV. KISIM
Tretman Amaçları ve Rejimler

64. Hapis, hürriyetten yoksunluğu içermesi ile kendili-
ğinden bir cezad ır. Haklı görülür bir ayr ıma bağlı olarak veya
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disiplin korunmas ı ayr ık olmak üzere hapislik koşulları ve AVRUPA KONSEYI
cezaevi rejimleri, bu durumun içerdi ği izd ırabı yoğunlaştır- TAVSIYE KARARLAR İ
mamalidır.

65. Kurumlarda tesis edilecek rejimler aşağıdaki hususlar ı
gerçekleştirici şekilde düzenlemeli ve idare edilmelidir:

a. Yaşam koşullarmın insan onuru ve toplumdaki yerleşik
standartlarla uyumlu olınasnıı sağlamak;

b. Mahpusluğun zararlı etkilerini ve mahpuslarm kendine
saygmiıklarını veya bireysel sorumluluklar ını azaltmaya yönel-
tici nitelikli cezaevi yaşamı ile dış dünyadaki yaşam arasmdaki
farklılıkları asgariye indirmek;

c. Mahpuslarm ve ailelerinin, yüksek menfaatlerini geli ş-
tirici ilişkileri, yakınları ve dış dünya ile muhafaza etmek ve
kuvvetlendirmek;

d. Mahpuslar ın salıverme sonrası başarıli olarak toplumda
yeniden yer almas ı beklentilerini kuvvetlendirici hüner ve ye-
teneklerinin gelişmesine inıkAn veren fırsatlar sağlamak.

66. Bu amaçlarla, uygun görülen tüm tedavi edici, e ğitici,
ahlaki, ruhsal ve diğer kaynaklar var olmali ve mahpuslarm
bireysel tretman ihtiyaçlar ına uyarlık içerisinde değerlendiril-
melidir. Böylece, rejimler şunları içermelidir:

a. Ruhsal destek ve rehberlik ile uygun iş, sanat rehberliği
ve eğitimi, öğrenim, beden e ğitimi, sosyal yeteneklerin geli ş-
tirilmesi, danışmanlık, grup ve bo ş zamanları değerlendirme
faaliyetleri için fırsatlar;

b. Organize edilen bu faaliyetlerin, mümkün oldu ğunca,
sal ıverme sonras ı toplumda yeniden yer alma beklentilerini
kuvvetlendirmek için d ış toplumla temas ile oradaki fırsatlar ı
arttırmasını sağlay ıcı düzenlemeler;

c. İlgili tüm personelle yapılan konsültasyonlar ve mümkün
olduğunca bu süreçlere katılımı gerekli alan bireysel mahpus
ile yap ılan görü şme sonrası her mahpus için bireysel tretmar ı
ve eğitim programlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi
usulleri;
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AVRUPA KONSEYi 	 d. Etkili ve destekleyici rejimler ve tretman programlar ı
TAVS İ YE KARARLARI beklentilerini geliş tirici nitelikte personel ve mahpuslar ara-

sında uygun ve olumlu ilişkileri teşvik edici ileti şim sistemleri
ve bir yönetim biçimi.

67. 1. Bu amaçlarırı gerçekleş tirilmesi tretmanın bireyseileş-
tirilmesini ve bu doğrultuda esnek bir s ınıfland ırma sistemini
gerektirdiğinden, mahpuslar her birine uygun tretman ve
eğitimin sağlanacağı ayrı kurumlara veya kesin-dere yerle şti-
rilmelidir.

2.Bu kurumlar veya kesimlerin tipi, büyüklü ğü, orgSizas-
yonu ve kapasitesi esas itibariyle sağlanacak tretman niteliği
ile belirlenmelidir.

3. Mahpuslar ın güvenlik ve kontrol göz önüne al ınarak
konunılandırılmas ı gerekli ise de bu tedbirler emniyetle kabili
telif minimum ölçüde ve mahpusun özel ihtiyaçlarını kavrama-
lidır. Mahpuslarm aç ık nitelikli veya dış toplumla temas için
oldukça fırsat sağlayan kurumlara yerleş tirilmesi için her çaba
gösterilmelidir. Yabanc ı uyruklular bak ımından dış toplumda
kendi uyruğundaki kişilerle tesis edilecek rab ıtalar özellikle
önemli görülmelidir.

68. Yeter uzunlukta bir cezaya çarptırılan hükünılünün
kurumuna kabulünden sonra mümkün olur olmaz ki ş iliği
hakkında yap ılacak incelemeyi müteakip bireysel ihtiyaçlar ı ,
yetenekleri ve tutumları özellikle akrabalara olan yak ınliğı
hakkında elde edilen bilgiler ışığında uygun bir kurumda bir
tretman programı hazırlanmalıdır.

69. 1. Rejimler çerçevesinde, mahpuslara, sorumluluk
duygusunu, kendi kendine yeterliği geliştirici ve kendi tret-
manlarına ilgi duymaya yöneltici kurum faaliyetlerine katılma
fırsatı sağlanacakt-ır.

2. Mahpuslar ın tretmanlarmda işbirliği ve katılımını teşvik
edici yöntemlerin geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir. Bu
doğrultuda, 34. kuralda belirlenen smırlar içerisinde kurum
faaliyetinin belirli sektörlerinde sorumluluk yüklenmeye te şvik
edilmelidir.
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70. 1. Mahpusun bir ceza kurumuna ahmnas ından sonra AVRUPA KONSEY İ
sahverilmesi için haz ırlığa mümkün olduğunca hemen başlanıl- TAVSIYE KARARtARI

mandır. Böylece, mahpuslar ın tretmanında onlarm toplumdan
dışlanması yerine onun devamlı üyesi olduğu vurgulanmalıdır.
Bu amaçla, hükümlülerin sosyal rehabilitasyonlar ı özellikle
aileleri, kişiler ve sosyal kurulu şlarla olan ilişkilerin korunması
ve geliştirilmesi görevinde kurum personeline yard ımcı olmak
üzere mümkün olduğunda toplumdaki kuruluşlar ve sosyal
hizmet uzmanlarmın işbirliği sağlanmalıdır. Mahpuslar ın
medeni menfaatleri, sosyal güvenlik haklar ı ve diğer sosyal
menfaatlerinin hukukla, ve mahkümiyet hükmü ile ba ğdaştığı
ölçüde, maksimum derecede korunmas ı için gereken yapılma-
lıd ı r.

2. Tıbbi, eğitsel, mesleki, aileyi ve diğer sosyal nedenlerle
mümkün olduğunca en geni ş ölçüde, verilmesi gerekli cezaevi
iznine tretman programlarmda yer verilmelidir.

3. Yabanc ı uyruklular yalnızca uyruğu nedeniyle cezaevi
izni düzenlemelerinden hariç tutulmamand ır. İlveten onlar-
daki tecrit duygusunu hafifletmek üzere kunımdaki rejim faa-
liyetlerine birlikte katılmaları için azami çaba gösterilmelidir.

Çalışma

71. 1. Cezaevi çal ışması, tretman, eğitim ve kurum yöneti-
min de olumlu bir unsur olarak görülmelidir.

2. Fiziki ve akli bakımdan müsait olduğu tıp görevlisince
saptanan hükümlüler çalişmaya mecbur b ırakilabilirler.

3.Mahpuslara normal bir iş günü süresince meşgul edecek
yararlı nitelikte yeterli iş veya uygun oldu ğunda diğer amaçlı
faaliyetler sağlanmalıdır.

4.Mahpuslara sağlanan iş mümkün olduğunca salıverilme
sonrası normal bir yaşam sürdürebilmeleri için yeteneklerini
koruyucu veya, artırıcı nitelikte olmal ıdır.

5. Yararlanabilecek mahpuslara ve özellikle gençlere bir
mesleki eğitim sağlanmal ı d ır.

6. Uygun bir meslek seçimiyle uyumluluk s ınırlan ve
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AVRUPA KONSEYi kurum idaresi ile disiplin gerekleri çerçevesinde mahpuslar
TAVSIYE KARARAR İ yapmak istedikleri iş türünü seçebilmeidir.

72. 1. Mahpuslar ı normal mesleki yaşam koşullarma ha-
zırlamak için kurumlardaki, çali şmanın örgütlenmesi ve yön-
ten-ileri, mümkün oldu ğunca, toplumdaki benzer çalışmaya
benzemelidir. Böylece, çalışma, çağdaş çalışma standartlar ı ve
tekniklerinden yararlanmak ve modern yönetim sistemleri ile
üretim süreçleri çerçevesinde i şlev görmek üzere örgütlenme-
lidir.

2. Kurun endüstrisinden kazanç sa ğlama uğraşı, standart-
ların yükseltilmesi, kaliteli ve uygun eğitimin geliştirilmesi için
önemli ise de, mahpuslar ın ilgi ve tretmanları bu amaca bağlı
kılınmamalıdır.

73. 1. Mahpuslara Cezaevi İdaresince sa ğlanacak iş :

a. Ya kurum alanında, atölyelerde ve çiftliklerde; veya

b. Mukavele yapan özel müte şebbislerle işbirliği sonucu
kurum içinde veya dışında olmak üzere ve bu durumda ken-
disine emek sağlanan kişilerce, mahpuslar ın verimi de göz
önünde bulundurularak, tam normal ücret ödenecektir.

74. 1. Mal-ıpuslar için ön görülecek i ş güvenliği ve sağl ık
tedbirleri dışarıdaki işçilere uygulanarılara benzer olacakhr.

2. Yasanın dışar ıdaki işçilere tanıdığından daha az tat-
minkr olmamak üzere meslek hastali ğım da içermek üzere i ş
kazalan için mahpuslara tazminat olana ğı sağlanmalıdır.

75. 1. Mahpuslarn- ı günlük ve haftalık maksimum çalışma
saatleri, dışandaki işçilere değgin yerel kurallar veya geleneğe
uyarlı olarak saptanmal ıd ır.

2. Mahpuslar haftada en az bir günlük dinlenmeye ve
sosyal hayata yeniden intibaklar ı için tretman ve e ğitimlerinin
bir öğesi olarak zorunlu olan eğitim ve diğer faaliyetleri için
yeterli zamana sahip olmalıdır.

76. 1. Mal-ıpuslara çal ışmaları karşılığmda adil bir ücret
sistemi sağlanmandır.

448



TÜRK CEZA S İYASET İ VE KR İ Mİ NOLOJ İ S İ

2. Bu sistemde, mahpuslar kazançlar ının hiç değilse bir AVRUPA KONSEY İ

kısmını kişisel kullanımları için izin verilen maddeleri almala- TAVS İ YE KARARLARI

rına ve diğer bir kısmını da aileleri veya uygun görülmüş olan

diğer kullanın-dara ay ırmaya izin verilmelidir.

Eğitim

77. Mahpuslann en azından bazı bireysel ihtiyaç ve arzula-

rma cevap verecek fırsatları sağlamak üzere her kurumda etrafl ı
eğitim programları düzenlenmelidir. Bu programlar mahpus-

lann başarılı bir biçimde toplumda yer alma beklentilerini,

moral düşünceleri ile kendilerine sayg ınlıklarmı geliştirmeyi
hedef olarak benimsemelidir.

78. Eğitim, normal çalışma saatleri içinde yer almak ve
tasdikli bireysel tretman programının bir kısmı olmak kaydıyla

çalışma ile ayni statü ve temel ücreti içeren bir rejim faaliyeti
olarak düşünülmelidir.

79. Cezaevi İdarelerince genç mahpuslar ın eğitimine,

yabancı orijinli veya belirgin kültürel veya etnik ihtiyaçları
olanlara özel itina gösterilmelidir.

80. Okuma-yazma veya say ıları bilmeme gibi özel sorunlu
nühpuslar için özel iyileştirici eğitim programlar ı düzenlen-

melidir.

81. Mümkün oldu ğunca, mahpuslarm eğitimi,

a.Saliverilmeleri sonras ı zorluk çekmeden e ğitime devam
edebilmeleri için memleketin e ğitim sistemine uyum içerisinde

olmalı ;

b. Dışarıdaki eğitim kurumlar ında yer almand ır.

82. Her kurumun tüm mahpuslar ın yararlanabileceği,

eğlendirici ve öğretici kitaplarla yeteri kadar donatılmış bir
kütüphanesi olacak ve mahpuslar bundan azami yararlanmaya
teşvik edilecektir. Cezaevi, kütüphanesi, mümkün oldu ğunda,

toplum kütüphane hizmetleri ile i şbirliği içinde düzenlenme-

lidir.

Beden Eğitimi, idman, Spor ve Boş Zamanları Değerlen-

dirme
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	 83. Beden sağliğı, yeterli idman ve eğlendirici fırsatlar sağ-
TAVSIYE KARARLARI lay ıcı faaliyetlerin uygun olarak düzenlenmesinin fiziki ve ak ıl

sağlığı için taşıdığı önem cezaevi rejimlerince tanınmalıdır.
84.Uygun olarak düzenlenen beden eğitimi, spor ve diğer

eğlendirici faaliyetler, tretman hedefleri ve e ğitim rejimi çerçe-
vesinde ele almmalıdır. Bu sonuç için alan, tesisler ve malzeme
sağlanmalıd ır.

85.Bu programlara katılan mahpuslar ın fiziki olarak bunu
yapmaya müsait olduklan cezaevi idarelerir ıce saptanmalıd ır.
İyileştirici beden eğitimi ve terapiye ihtiyaç duyan mahpuslar
için tıbbi direktif altında özel düzenlemeler yap ılmalıdır.

86. Açık havada çalişmayan veya aç ık cezaevinde bulun-
mayan her mahpus, hava elveri şli ise aç ık havada ve günde
en a şa ğı bir saat hava değişikliklerinden korunmu ş olarak
gezebilmeli veya uygun eksersiz yapabilmelidir.

Salıverilme Öncesi Hazırlık
• 87. Tüm mahpuslar,sal ıverilme sonras ı topluma, aile ya şa-

mına ve işe dönüşlerinde kendilerine yard ımc ı olmak üzere ön
görülen düzenlemelerden yararlanmalidır. Bu amaçla, usuller
ve özel karslar oluşturuimalıdır.

88. Uzun süreli cezaya hükümlü olanlar ın toplum yaşa-
mına tedrici ,bir şekilde dönebilmesini sağlamak için tedbirler
alinmalid ır. Bu amaca, özellikle, kurum veya uygun di ğer bir
kurumda düzenlenen salıverilme öncesi veya etkili bir sosyal
desteği de içeren bir tür gözetim altında şartlı saliverme ile
erişilebilir.

89.1. Cezaevi idareleri, salıverileıılerirı toplumdaki yerle-
rini almaları, özellikle aile hayatı ve iş için yard ımcı olabilecek
sosyal hizmetler ve kurulu şlarla yakm bir işbirliğinde olmah-
dır.

2. Saliverilen mahpuslara gerekli uygun belgeler ve kimlik
kartı verilmeli ve uygun konut ve çalışabileceği bir iş bulunma-
smda yardım için gereken yap ılmalidır. Kendilerine geçimleri
için hemen gerekli olanlar, mevsime ve iklime göre giysiler ve
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gideceği yere varmas ı için yeterli olanaklarda sa ğlanmalıdır.	 AVRUPA KONSEY!
TAVSIYE KARARLARI

3. Sosyal kuruluşlar veya hizmetlerin yetkili temsilcileri, 
hükümlülerin salıverilme haz ırlığı ve infaz sonras ı bakım
programın tam olarak katk ıda bulunabilmek amac ı ile kuruma
ve hükümlülerin yanına girebilmelidir.

V. KISIM
Özel Kategoriler için Ek Kurallar

90. Bu kurallardaki tüm hükümler, kendileri için a şağıda
ek kurallar konulmuş bulunan özel kategorideki mahpuslara
uygun bir hiçimde ve menfaatlerine olmak üzere tatbik ede-
bildiği ölçüde cezaevi idarelerine rehber olacaktır.

Tutuklular

91. Kişisel hürriyetin korunmas ına veya tutuklular hak-
k ında izlenecek usulün saptanmasına değgin yasal kurallar
saklı kalmak şartıyla, suçlulukları kesinleşinceye kadar masum
olduklar ı kabul edilen tutuklular 90. kuraldan ne şet edebile-
cek hususlardan yararlandır ılacak ve ceza usulü ve konum
güvenliğinin gerektirmesi d ışındaki kısıtlamalar olmaks ızın
işlem görecektir.

92. 1. Tutuklu mahpuslar tutukluluktan derhal ailelerini
haberdar edebilmeli ve temasa geçmeleri me şru menfaati
gereği ,olan aile ve arkadaşları ve kişilerle haberleşmeleri için
tüm makul imkAnlar sa ğlanmandır.

2.Tutuklular ın, kurum güvenliği ve düzeninin gerektirdiği

kayıtlar ve gözetinıe tabi olmak kaydıyla yukarıdaki ki şilerden
insani koşullarda ziyaretçi kabullerine izin verilmelidir.

3. Tutuklu mahpus, bu kişilerden hiçbirine bilgi vermek
istemiyorsa, cezaevi idaresi örne ğin yaş, akli durum veya
mahpusun diğer yetersizliği gibi esasl ı sebepler olmad ıkça,
kendiliğinden bunu yapmamal ıdır.

93. Her tutuklu, tutuklanır tutuklanmaz kendi avukat ım
seçebilmeli veya adli yardımın varhğında bunu talep edebilmeli
ve savunması zamanında avukatının kendisini ziyaret etmesi-
ne, avukatım gizli talimat haz ırlayabilmesi ve verebilmesine ve

451



Mustafa Tören Yücel

AVRUPA KONSEYi ondan gizli talimat alabilmesine izin verilmelidir. Tutukluya,
TAVSIYE KARARLARI bu amaçla, talebi üzerine gerekli her türlü olanak sa ğlanmalıdır.

Tutuklu, özellikle, idare ve avukatları ile önemli temaslarında,
bir tercümanın ücretsiz yarduııından istifade edebilmelidir.
Tutuklu avukatı ile bir polis veya kurum görevlisinin dolayl ı
veya dolaysız olarak duyamayacağı görüş alanı içinde konuşa-
bilmelidir. Tut-uklulann yerleştirilmesi 11. Kuralın 3. paragrafı
uyarınca yapılmalıdır..

94. İklim koşullarının aksini gerektirmesi dışında tutuklu-
lar ayrı odalarda bannd ırılmalıd ır.

95.1. Her tutuklu temiz ve uygun oldu ğu takdirde kendi
elbisesini giyebilmeidir.

2. Bu firsattan yararlanınayana uygun bir giyim sağlan-
malidır.

3. Tutuklunun uygun bir ki şisel giysisi olmadığında,
mahkemeye gidişte veya izinli dış gezilerde giymek üzere iyi
durumda sivil bir kıyafet sağlanmalidır.

96.Tutukluya mümkün olduğu zaman, çalış ma fırsatı
verilmeli fakat çalışmaya mecbur tutulmamalid ır, Çalıştığı
takdirde diğer mahpuslara öçlendiği gibi ücret verilecektir.
öğretim ve sanat eğilimi mevcut olduğunda, tutuklıilar bu
fırsatlardan yararlanmaya te şvik edilecektir.

97.Adalet idaresi, kurum güvenliği ve düzeninin gerekleri
ile uyum içerisinde olmak üzere her tutuklunun, masrafları
kendisi veya üçündi bir şahıs tarafından karşilanarak, kitap,
gazete, yazı malzemesi ve diğer meşguliyet vasıtalarım elde
etmesine izin verilmelidir.

98.Tutuklu, talebi makul olduğu takdirde, kendi doktoru
veya dişçisine kendisini muayene ve tedavi ettirebilmelidir.
Talebin reddi halinde gerekçe gösterilmelidir. Bu türden
muayene ve tedavi masraflarmdan cezaevi idaresi sorumlu
olmayacaktır.
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Medeni Hapse Hükümlü Olanlar	 AVRUPA KONSEY İ

TAVSIYE KARARLARI

99. Yasalar ın, cezai olmayan herhangi bir süreçte mahkeme 
kararı, ile hapse yer verdi ği memleketlerde, bu hükümlüler
emin muhafaza ve iyi bir düzenin ğerektirdiğinden daha fazla

kısıtlama veya sertliğe tabi tutulmamal ıdır. Bunların tretmanı,

çalişma mecburiyeti konulabilmesi kayd ıyla, tutuklulara uy-
gulanandan daha az tatminkr olmamal ıdır.

Akıl Hastas ı ve Aklen Anormal Olan Mahp ııslar

100.1. Akıl hastası olanlar ceza infaz kurumunda t ı.ıtulmah

ve akıl hastaları için uygun görülen kurumlara bir an evvel
naklinin yap ılması doğrultusunda tedbirler alinmahclır.

2. Diğer akıl hastal ıklarına veya anormalliklerine duçar
olan mahpusların müşahede ve tretmanları için tıbbi bir yö-

netim altında bulunan özel kurumlar veya bölümler mevcut
olmalıdır.

3. Ceza infaz kurunılarındaki tıbbi veya psikiyatrik ser-
vis, psikiyatrik tretmana ihtiyac ı olan mahpuslara bu tretmam
sağlayacaktır.

4. Uygun toplum kuruluşları ile varılan düzenleme ile,
psikiyatrik tretmanm gerekirse sal ıverilme sonrası devamı
ile infaz sonras ı sosyal psikiyatrik bakım imkanı için tedbir

alınmalıdır.
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