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Ö N S Ö Z 

Dr. Alacakaptan'ın eseri hususiyet taşımaktadır. İngiliz hukukunun 
memleketimizde — çok kerre — doğru sayılamıyacak şekilde anlaşılmış 
olması, Alacakaptan'ın eserini hazırlarken sarfettiğine eşit emeğin, her 
/.aman sarfedilmemiş olmasından ileri gelmektedir. «Kanunsuz suç ve ceza 
olmaz» kaidesinin İngiliz hukukundaki hakikî miahiyeti, ceza hukuku 
müesseselerinin pek çoğunun değerlendirilmesinde etkisiz değildir. Bu iti
barla, Alacakaptan'ın bu eseri, ceza hukuku müesseselerini mukayese yo-
Ule izahta fayda görenler için, ciddî, güvenilir bir kaynak - kitap ola
caktır. 

İlim dürüstlüğünün hâkim olduğu bu eserde fikirlerinin sorumlulu
ğunu müdrik bulunan yazarın, ceza hukukumuz literatüründe, yanlış yo
rumlara sebep olan bir boşluğu doldurduğuna, bu sebeple de ilme hakika
ten hizmet ettiğine kani bulunmaktayız. 

12.2.1958 

Prof. Dr. Faruk EREM 
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G I R 1 Ş 

XX. Asrın ikinci yansını müteakip Türkiye'de girişilen hukuk inkılâ
bı, bilindiği gibi, ana kanunların muhtelif Avrupa memleketlerinden ikti
bası ile gerçekleştirilmek istendi, isviçre'den Medenî Kanun ile Hukuk 
Muhakemeleri Usûlü Kanunu, Almanya'dan Ceza Muhakemeleri Usûlü 
Kanunu alınırken, italya'dan da Ceza Kanunu iktibas edildi. 

Ana hukuk dallarının, böylece, Kıt'a Avrupa'sında câri esaslara göre 
nizamlanması ve tatbik mevkiine konmasının tabiî bir neticesi olarak, 
Türk hukukçuları mesailerinin büyük bir kısmını, kanunlarımızın meha
zını teşkil eden hukukun problemlerinin çözülmesine hasreylediler. Bu 
yüzden, kaynaklarının arzettiği hususiyet ve müesseselerinin başkalığı 
sebebiyle Kıt'a Avmpası hukuku dışında mütalâa edilen ingiliz hukuk 
sistemine başvurmak ve bu hukukun müesseseleri içine girmek lüzum ve 
ihtiyacı duyulmadı. Şüphesiz, bununla, ingiliz hukukunun, Türk hukuk
çularının alâkasını hiç çekmemiş bir sistem olduğunu kasdetmek istemi
yoruz. Belirtmek istediğimiz husus şudur ki, Anayasa Hukuku hâriç, bu 
hukuk sistemi üzerindeki meşguliyetler diğerleri yanında tâli kalmıştır. 

Bu arada, İngiliz ceza hukukuna ayrılan vakit pek az olmuş, daha 
çok ingiltere'deki ceza infaz müesseseleri üzerinde durulmuş, maddî ceza 
hukukuna hiç mesabesinde temas edilmiştir. 

işte, hem bu boşluğu doldurmak, hem de memleketimiz hukukçula
rı arasında yaygın bulunduğunu zannettiğimiz bir kanaatin, gerçeğin ifa
desi olup olmadığını araştırmak maksadile ingiliz Hukukunda Suç ve Ce
zaların Kanuniliği Prensibi'ni tetkik etmek cesaretini gösterdik. 

Bu gaye ve mevzuun vaz'ında kolaylık ve vuzuhu sağlamak düşün
cesi ile, etüdümüzün Birinci Bölüm'ünde suç ve cezaların kanuniliği pren
sibi, başka bir söyleyişle, kanunsuz suç ve ceza olmaz kaidesinden ne 
kastedildiğini, Kıt'a hukukçulanyla kanun vazılannm mezkûr kaideye 
atfettikleri ehemmiyet derecesini izah ve arzeylemek istedik. Bu bahse, 
sadece, İkinci Bölümdeki fikir ve müesseselerin izahını kolaylaştırmak ve 

1 



ve mukayeseyi sağlamak maksadile yer vermiş olduğumuz için meseleye, 
ana hatlarıyla temas edilecektir. 

Bu bölümde evvelâ, prensibin menşei araştırılacak, sonra, sırasile, 
suçların kanuniliği ve cezaların kanuniliği prensipleri ve bu müesseseler 
ile ilgili bazı problemler üzerinde durulacak ve imkânların müsaadesi 
nisbetinde Türk hukukuna da dokunulacaktır. 

İkinci Bölüm, kanunilik prensibinin icablan muvacehesinde, İngiliz 
ceza hukukunun durumunun tahkik ve tesbitine tahsis edilmiştir. Ancak, 
bir taraftan, sistemin yabancılığı ve diğer taraftan, bu tahkik ve tesbiti 
lâyıkile yapmak arzu ve kaygusu bizi, meseleye doğrudan doğruya temas 
etmemekle beraber, onu ihata etmeği mümkün kılacak konulara kadar 
götürdü. İngiliz Ceza Hukukunun Tarihî Gelişimi faslından sonra, İngiliz 
Hukuk Sisteminin Vasıfları başlığını taşıyan ikinci bir faslın gelmesinin 
sebebi budur. Bununla beraber, plânı sistemden yoksun bırakmamak 
için, bu fasılda, konuya doğrudan doğruya taallûku olan başlıklara da 
yer verilecektir. 

Üçüncü fasılda, konunun düğüm noktalarından biri incelenecektir. 
Bu fasılda, İngiliz ceza hâkiminin yeni bir suç yaratmak salâhiyetine sa
hip bulunup bulunmadığı hususun münakaşa edilecek, dördüncü fasılda, 
İngiliz hukukundaki cezalar ve hâkimin takdir hakkı müesseselerinin üze
rinde durularak ikinci bir düğümün çözülmesine, daha sarih bir ifadeyle, 
cezaların kanuniliği prensibinin icablarının bu hukukta ne dereceye ka
dar gerçekleşmiş olduğu hususunun tesbitine gayret edilecektir. 

2 



BİRİNCİ BÖLÜM 

Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi 

/. PRENSİBİN MENŞEÎ : 

Topluluk dahilinde bir suç işlendiği zaman suç failinin tecziyesi 
problemi ortaya çıkar. Cezalandırmak hakkının Devlet'e ait olduğu kabul 
edildiğine göre, bahis konusu problemi o halledecektir. Ancak, Devlet'e 
böyle bir kudret tanınırken ferdî hak ve hürriyetlerin mevcudiyeti ve 
korunması gerektiği unutulmamalıdır. O halde, Devletin, cezalandırma 
fonksiyonunun icrası vesile ve bahanésile ferd hak ve hürriyetlerine ya
pabileceği muhtemel lüzumsuz ve aşın müdahalelere mani olmak lâ
zımdır. 

«Kanunsuz suç ve ceza olmaz»-şeklinde ifade edilen (1) suç ve ce
zaların kanuniliği prensibi bu düşüncenin mahsulü olmuştur. Gerçek
ten, XVIII. asrın hâkim fikir cereyanı ferdiyetçi felsefenin insan hürriye
tine atfettiği büyük değer, onun teminatını arama gayretine hız vermiş 
ve prensip bu gayretin neticesinde belirmiştir (2). 

Bununla beraber, Roma devrinde de kaidenin izlerine rastlamak 
mümkündür (3). Fakat, prensibin müphem de olsa 1215 tarihli Magna 
Carta Libertatum'da yer almış olduğu fikrine iştirak etmiyoruz. Bir kere, 
prensip ilk defa yazılı hukuk için yaratılmıştır. Diğer taraftan, mezkûr 
Şart'ın 39. m. nin, «Hür bir şahıs, ancak kanunî bir karar veya kanun ge
reğince tevkif ve haps edilebilir» (4) şeklindeki muhtevasının suç ve ce-

(1) Feuerbach, prensibi lâtince bir cümle, «Nulla poena sine lege, nullum crimen 
sine lege» ile ifade etmiştir. 

(2) Bak. Ancel, M.; Bir kanun hükmünün şümulüne açıkça girmeyen bir fiilî hâ
kimin muhakeme etmesi ve cezalandırması temenni edilir mi ? Ad. Cer. 1938 
sah. 200; Derairel, H. Ceza Kanunlarının Tefsiri, Tez. Daktilografiye. 1955; 
Erem, F. T. C. H. 1953, sah. 7. 

(3) Bak. Erem : a. g. e. sah. 6; Jimenez de Asua : Le principe nullum erimen sine 
lege et la question de l'analogie. Be. int. dr. pen. 1937, sah. 190; Hall, Jerome: 
Nulla Poena Sine Lege. Y.L.J . 1937, V. 47, No. 2. 

(4) Nullus liber homo capitur vel imprisonetur aut... nisi per legale judicium 
parium suorum vel per legem terrae. 
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zaların kanuniliği prensibinden bahsettiği kolaylıkla iddte edilemez. Ka
naatimizce madde, ferdî masuniyetin usûl hukukuna taallûk eden garan
tilerini derpiş etmekle yetinmiştir (5). 

Suç ve cezaların kanuniliği prensibi başlangıçta muhakeme usulün-
deki şiddet ve keyfîliği önlemeğe ıraıtuf bir reaksiyon şeklinde belirmiş
tir. Muhakeme usullerindeki şiddet ve keyfîliği, Jousse, Traité de la 
Justice Criminelle en France adlı eserinde açıkça göstermektedir : «Ce
zalandırılması lâzım gelen bir suç için kanunla veya mahkemelerin içti-
hadları ile taayyün etmiş ceza mevcud olmadığı zaman bu ceza hâkimin 
basiretine bağlıdır. Kanunda derpiş edilmiyen ve haklarında hiçbir içti-
had bulunmıyan bütün hallerde hâkimler muhtelif icablara ve suçun ma
hiyetine göre cismanî veya malî münasib bir ceza hükmedebilirler; elve
rir ki bu ceza ülke içinde tatbik edilen cezalardan biri olsun» (6). 

Cezaların tâyinindeki keyfîlik ve sertlik karşısında, zaten ferdiyetçi 
fikir cereyanlarının tesiri ile yuğrulnıuş olan zihinler hareketsiz kalma
dılar. Ceza hukukunun mutedilleşmesine ve kanuniliğine müncer olan ve 
Avrupa'da Montesquieu ile Beccaria tarafından sürüklenen cereyan bu 
şekilde başladı. 

Kaideyi Avrupa'da ortaya ilk koyan Montesquieu olmuştur (7). Mon
tesquieu'ye göre ferdî hürriyetin teminat altına alınabilmesi, Devlet mü
dahalesinin sınırlarının tesbiti ile mümkün olur. Başka bir deyişle, ferdin 
serbestisine vazedilecek kayıtlamalar kanunlarla belirtilmelidir. Kanunî 
takyidler dışında ferd serbesttir, kanunun menetmediği herşeyi yapabilir 
(8). Müellif, böylece, kaideye esas teşkil eden fikri belirtmiş oluyordu. 
Diğer taraftan, mumaileyhin «Kuvvetler Ayrılığı Nazariyesi» de suç ve 
cezaların kanuniliği prensibini zarurî kılıyordu. Yargıç kanun koyucu 
olmadığı için kıyaslama yapamaz ve kanun kaidesini yorumlayamaz. Ak
si takdirde, kanun koyucunun sahasına, dolayısiyle ferdî hürriyetin temi
natına tecavüz etmiş olur. 

Montesquieu tarafından ehemmiyetle müdafaa edilen kanun hâki
miyeti prensibi, Beccaria tarafından daha geniş bir ölçüde savunulmuş
tur. 

Beccaria'ya. göre kanunların me;;rû yorumcuları, «âmme iradesinin 
emanetçisi olan kanun vazıları olup, yoksa vazifeleri, sadece, herhangi bir 
şahsın işlediği bir fiilin kanuna muhalif olup olmadığını tetkikten ibaret 

(5) Aynı mahiyette Mahsoub, S. : La force obligatoire de la loi pénale pour le juge, 
thèse, 1952, sah. 16; Demlrel : a. g. e. sah. 5. 

(6) Jousse'dan naklen Ancel : a. g. m. sah. 200-1. 
(7) Erem : a. g. e. sah. 7. 
(8) Montesquieu : Esprit des Lois. Livre XI, Chap. III., sah. 127. 
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bulunan yargıçlar değildirler» (9). Yargıcın bir kanunun ruhuna nüfuz 
etmeğe çalışması tehlikelidir. Çünkü, o da bir insan olduğuna göre, ken
dine has bir görüş tarzına sahip olması ve hattâ aynı hususta muhtelif za
manlarda çeşitli hal suretleri bulması tabiîdir. Bu ise kanunun ruhunun, 
hâkimin sübjektif durumlarına bağlı kalması, başka bir ifade ile, vatan
daşın akıbetinin her mahkemede başka başka tecelli etmesi demektir. Şu 
halde Ceza Kanununun ruhuna nüfuz etmeğe çalışmaktan vazgeçip onu 
harfi harfine ve sert bir şekilde tatbik etmek lâzımdır. Zira, ceza kanunu
na harfiyle riayetten doğacak mahzurlar, onun yorumlanmasından doğa
cak mahzurlarla kıyas edilemez (10). 

Kıt'a Avrupası'nda Montesquieu ve Beccaria tarafından XVIII. asır
da ileri sürülen prensip, ingiltere'de daha XVII. asrın birinci yansında 
Hobbes tarafından daha vazıh bir tarzda müdafaa edilmişti. 

Hobbes'a. nazaran, her suç bir günahtır, fakat her günah suç değil
dir. Hukuk ortadan kalkarsa, Allanın kanunu mer'î olmakta devam edece
ğinden kötü fiiller günah sayılacaklar, buna mukabil, ittihama mesned 
teşkil edecek kanunların, ademi mevcudiyeti sebebile suç ortadan kalka
cak ve herkes kendi kendisinin hâkimi olacak ve yalnız vicdanı tarafından 
itham edilecektir (11). Müellif devamla demektedir k i : Meşru bir fiilin 
icrasından sonra yapılan bir kanun onu suç haline getiremez. Diğer ta
raftan hiç bir fiile işlendiği zaman kanunlarla veya örf-ü âdetçe tâyin 
edilenden daha ağır bir ceza verilemez. Çünkü, suçun işlenmesine mani 
olamıyan hafif bir ceza tertip etmekle, şahsı hukuk, âdeta suç işlemeğe 
davet etmiştir. Eğer ceza suçun irtikâbı anında kifayetli bir ceza olsaydı, 
fail belki de suçu işlemekten içtinap edecekti (12). 

Nazarî sahada bu şekilde tebellür eden kanunilik prensibi, Avustur
ya İmparatoru Joseph II nin 1787 tarihli ceza kanunnamesi ve 1789 
Fransız İnsan ve Vatandaş Haklan Beyannamesi (13) ile pozitif hukukun 
malı olmuş, 1791, 1793 tarihli Fransız Anayasalan, 1810 tarihli Fransız 
ceza kanunu, 1813 Bavyera kanunu ve onu takip eden diğer kanunlarla 
ceza hukukunun en önemli kaidesi haline gelmiştir (14). 1948 tarihli 
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'ne de giren prensip bu suretle, be-

(9) Beccaria, Cesare Bonesano : suçlar ve Cezalar, sah. 14. 
(10) Beccaria: a. g. e. sah. 144. 
(11) Hobbes, Thomas : Leviathan, 1955, sah. 190. 
( 12) Hobbes : a. g. e. sah. 192. 
(13) Beyannamenin 8. m. si aynen şöyledir: 

«Kanun ancak muhakkak surette ve münhasıran lüzumlu olan cezalan 
vazetmelidir. Suçun işlenmesinden evvel vaz ve ilân edilerek usulen tatbik olu
nan bir kanun hükmüne dayanmadıkça hiç bir kimse cezalandınlamaz.» 

(14) Bak. Taner, T a h i r : Türk Ceza Hukuku, 1949, sah. 182-3 ve Demirel, H. : 
a. g. e. sah. 6. 
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yannamsye imza vaz'eden bütün memleketlerin hukukunun bir parçası 
olmuştur (15). 

Kanunilik prensibi Türk mevzuatına ilk defa, halen mer'î olan 1926 
tarihli Ceza Kanunu ile girmiştir. Daha evvel Türk hukuku böyle bir 
prensibe yabancı idi (16). 

II. PRENSİBİN MAHİYETİ : 

Suç ve cezaların kanuniliği prensibine bugün verilen mâna şudur : 
Ceza hukukunun esasını kanun teşkil eder (1). Kanun hukukun bu dalı
nın yegâne kaynağıdır (2). Bir fiilin suç teşkil edip etmediğini anlamak 
için kanuna bakmak lâzım ve kâfi olup onun sarahaten menetmediği her 
fiil meşrudur. Ancak, fiilin sarahaten suç sayılması yetmez, cezasının da 
tâyin edilmiş olması lâzımdır. Hâkim, kanunda yazılı olandan başka veya 
daha ağır bir ceza veremez. Eğer suç ve ceza mevzuunda ceza kanunla
rında sarahat yoksa, hususî hukuk sahasında olduğu gibi, hukukun umu
mî prensiplerine, örf ve âdet hukukuna ve kıyaslamaya (3) müracaat edi
lemez (4). Bu hale göre, kanunun suç saymadığı bir fiilin irtikâbı veya 
kanunda suç olarak tanzim edilmekle beraber, cezası tâyin edilmemiş bir 
hareketin ikaı halinde halcim beraat kararı verecektir, öyse ise, suç ve 
cezaların kanuniliği prensibi gereğince, kanunun sarahaten suç saymadı
ğı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemiyeceği gibi, hiç kimse kanunda 
yazılı olandan gayri ve şiddetli bir ceza ile cezalandınlamaz. 

Prensibin ana hatlarını böylece tesbit ettikten sonra onu ikiye ayıra
cak evvelâ suçların kanuniliği, sanfyen cezaların kanuniliği prensibi üze
rinde duracağız. 

A — Suçların Kanuniliği Prensibi : 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, suçların kanuniliği prensibi gereğin
ce hiç kimse kanun tarafından sarahaten yasak edilmiyen bir fiili irtikâp 

(15) Beyannamenin 11. m. nin 2. f. da şunlar yazılıdır: 
«Hiç kimse, işlendikleri sırada millî veya milletlerarası hukuka göre suç 

teşkil etmiyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkûm edilemez. Bunun 
gibi, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha şiddetli bir ceza verile
mez.» 

(16) T. C. K.'nun 1. ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu 'nun 72. m. ne bak. 
(1) Erem : a. g. e. sah. 5. 
(2) Taner : a. g. e sah. 135. 
(3) Ceza hukukunda kıyaslamanın caiz olup olmadığı münakaşalıdır. Bununla be

raber, hâkim kanaat ceza hukukunda kıyaslamanın tecviz edilemiyeceği mer
kezindedir. Bu mevzua ileride avdet edeceğiz. 

(4) Erem : ibid. 
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ettiği için cezalandınlamaz (5). Bu husus ferdî hürriyetin korunması ba
kımından son derece ehemmiyetlidir. Diğer taraftan suçların kanun tara
fından belirtilmesi ile pratik bir neticeye de ulaşmak mümkün olur. Ya
sak olmıyanı serbestçe yapabilmek için ferdlerin nelerin yasak olduğunu 
bilmeğe haklan vardır. Suçların kanunlarda sarahaten gösterilmeleri on
lara bu imkânı sağlar (6). 

Şu halde, bu imkânı yok etmemek için ceza hukuku bahis mevzuu 
olduğu zaman kanun dışına çıkmamak lâzımdır. Hususî hukuk sahasında 
olduğu gibi, hakkında kanunî bir hüküm olmayan meselede hâkimin örf 
ve âdete (7) ve umumî prensiplere göre hareket etmesinde herhangi bir 
mahzur bulunmadığı düşünülebilir. Fakat, hukuk hâkimine tanınan bu 
salâhiyeti ceza hâkimine de teşmil etmek doğru olmaz. Çünkü, «hukuk 
yargıcının hükmü şu veya bu şekilde, fakat her halde bir tanzim tarzını 
gerektiren hususî menfaatlerin tanzimini tazammun ettiği halde, ceza yar
gıcının hükmü, ferdin ana hak ve hürriyetlerine bir müdahale teşkil ve 
dolayısiyle umumî menfaatlere taallûk eder. Bu müdahalelerin nelerden 
ibaret olacağının bilinmesi» (8) gereklidir. Bu ise, kanunun, ceza huku
kunun yegâne kaynağı olması ile kabildir. 

a) Ceza hukukunda örf ve âdetin yeri. 

Mevcudiyet ve muhtevası şüpheli olan örf ve âdet kaidesinin ceza 
hukukunda yeri olmamalıdır. Cemiyet tarafından ayıplanan her fiil suç 
sayılmaz. Bir fiil ancak kanun vazıımn onu sarahaten suç olarak tavsif 
etmesi halinde cezalandırılabilir. Halbuki bu durum, kanun ile, kanunun 
tatbik edildiği cemiyetin örf ve âdeti arasında ahenksizlik yaratmağa mü
sait bir keyfiyettir. Meselâ, kanun, bedavacılık suçlarında olduğu gibi, 
cemiyetin uygun görmediği bir fiili cezasız bırakmış, yahut, basın suç
larında rastlanıldığı üzere, muayyen bir harekete karşı haddinden fazla 

(5) Bununla beraber, kanun vazıı. bazı hallerde, hususiyet ve teferruat gösteren 
bir takım fiillerin, evvelden tamamile tesbit edilemiyeceğl düşüncesile, tâyini
ni, kanunun ruhuna aykırı düşmemek şartı ile icra kuvvetine bırakmaktadır. 
Meselâ, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, İcra Vekilleri 
Heyetine, 1608 sayılı kanun belediye meclislerine ve Millî Korunma Kanunu 
da İcra Vekilleri Heyetine bazı fiilleri suç saymak ve cezalandırmak salâhiyetini 
vermiştir. İcra kuvveti bu salahiyeti, nizamname, talimatname ve kararnameler 
çıkararak kullanır Bu tasarruflara muhalif fiillerin suç sayılabilmeleri için ba
zı şartların mevcudiyeti lüzumuna işaret edilmiştir : 

a) Bu hususta kanun salâhiyet vermiş olmalıdır, 
b) Suç sayılabilecek fiillerin cezalarını kanun tâyin etmiş olmalıdır. Mez

kûr tasarrufları hazırlıyan makam, kanundaki hudut lar dahilinde kalmak şar-
tile ceza tesbit edebilir. 

c) Nizamname, kararname ve talimatnameler usulüne tevfikan ilân edil
melidirler, 

d) Bunlar kanunlara aykırı hükümler taşımamalıdırlar. 
Bak. Taner : a. g. e., sah. 159 - 160. 
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şiddetli davranmış olabilir. Bu noktada örf ve âdeti harekete geçirerek, 
kanun cezalandırmadığı halde bedavacılık suçlarının hâkim tarafından 
tecziyesini istemek kabil olmaz. Daima kanun vazıına müracaat gereklidir. 
Nitekim kanun vazııları bu gibi hailende uygun gördükleri takdirde mu
ayyen fiilleri cezalandırmışlar ve cezalandırmakta bulunmuşlardır. 

örf ve âdet suç ve ceza yaratamıyacağı gibi, onları ortadan kaldır
ması, başka bir ifadeyle, örf ve âdetin suç ve cezayı ilga etmesi de müm
kün değildir. Bunun bir neticesi olarak bir kanun hükmünün tatbik edil
memesi sebebiyle mülga olduğu iddiası da dinlenemez (9). Meselâ, serseri 
ve mazannei su' olan eşhas hakkındaki 20 Nisan 1325 tarihli kanun hü
kümleri bugün tatbik edilmemektedir. Fakat adı geçen kanunun bu se
beple mülga sayılması imkânsızdır. Çünkü, kanun yapmak ve onu ilga et
mek doğrudan doğruya teşriî kuvvete ait bir salâhiyettir. Binaenaleyh 
adı geçen kanun hükümlerini ihlâl eden bir fiil dolayısile takibata ge
çildiği takdirde, kanunun tatbik edilmemekte oluşu bir müdafaa sebebi 
sayılmayacaktır. 

Ceza hukukunda örf ve âdete müracaat edilemiyeceği kaidesi yalnız 
bir halde nazarı itibare alınmıyabilir : Ceza hukuku, diğer hukuk dalları
na ait malûmata muhtaç olduğu zaman bu hukuk dallarında teşekkül et
miş örf ve âdet kaidelerinin tesiri altında kalır (10). Fakat, bu takdirde 
dahi mezkûr kaideler fiile taallûk eden hususiyetler olarak nazara alı
nırlar. 

b) Ceza kanunları sarih olmalıdır. 

Ceza hukukunda, kanunda hüküm bulunmadığı zaman meseleleri 
umumî prensiplerin geniş çerçevesi içinde mütalâa edip hakkaniyet da
hilinde bir neticeye bağlamak doğru olabilir mi? Bununla umumî pren
siplerin tecrim ve tecziye için kifayet edip etmiyeceği mevzuuna temas 
etmek istiyoruz. Doktrinde hâkim bulunan kanaata göre ceza hukukun
da umumî prensiplere yer verilemez. Hususî hukuk sahasında hâkimin 
umumî prensipleri teyiden hareket etmesi kabildir ve zaten kendisinden 
istenen de budur. Medenî kanunların bu şekilde tatbikinden doğması 
melhuz neticeler nihayet tazminata taallûk ettiği cihetle ferdî haysiyeti 
zedelemez. Halbuki ceza kanunlarının tatbikatında umumiyet itibariyle 
şahsî hürriyet tehlikeye maruzdur. Failin para cezasına mahkûm edilme
si halinde bile hürriyetinin tahdide uğraması muhtemel ve mümkündür 

(6) Erem : a. g. e. sah. 10. 
(7) T. M. K. m. 1. 
(8) Demlrel : a. g. e. sah. 8. 
(9) Erem: a. g. e. sah. 11; T a n e r : a. g. e. sh. 172. 

(10) Erem : ibid. 
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(11). Diğer taraftan ceza mahkûmuyetinin ferdi lekelediği de unutulma
malıdır. O halde, kanun vazıı suç teşkil eden fiilleri seçerken bu fiillerle 
ilgili bütün ihtimalleri derpiş etmeğe çalışmak ve suçları, umumî prensip
lere başvurmağa lüzum bırakmıyacak şekilde, sarahatle göstermek mev
kiindedir. Ceza kanunlarında bu düşünüşün tatbikatından olmak üzere 
bir çok maddeler bulunmaktadır. T.C.K. nun 426. m. si bunun tipik bir 
misalini teşkil eder (12). 

Ceza kanunları umumiyet itibariyle (İS) bu tarz ifade ve kayıtlar ta
şır. Bu ise ceza hukukunun esaslı prensip olarak suçların kanuniliği pren
sibini kabul ettiğini gösterir. 

Suçların ceza kanununda sarih ve teferruatlı bir tarzda belirtilmesi 
nullum erimen... kaidesinin icabatmdan olmakla beraber, kaideyi benim
seyen mevzuatta dahi suçların daha az sarahat ile gösterilmesi, umumî 

Q tâbirlere yer verme yolunda bir cereyan sezilmektedir. Filhakika, kanun 
vazıı bazan mümkün olan sür'atle neticeye varmak, bazan hâkime kolay
lık sağlamak düşüncesi ile bütün unsurlarını sarih bir şekilde gösterme
diği suçlar yaratmaktadır (14), (15). 

Bu cereyan, siyasî, iktisadî, içtimaî sahalardaki değişikliklerin sür'atle 
husule geldiği bir devirde ceza hukukunun vazifesini hakkı ile yapabil
mesi için ileri sürülen hâl çarelerinden birisinin neticesidir. Ceza huku
kunun sert maddelerinin değişen camia ihtiyaçlarına uydurulması için 
üç teklif yapılmıştır : Ceza kanunlarında umumî tâbirlerin kullanılması, 
ceza hukukunda kıyasa yer verilmesi ve muayyen fasılalarla ceza huku
kunun tamamının revizyona tâbi tutulması (16) (17)... Paris'te 1937 se
di) Meselâ, T.C.K' nun 19. m. ne göre: «Ödenmemiş olan para cezalan hapse 

se çevrilir». 
(12) M. 426 — Müstehcen ve hayasızca yazılmış her nevi kitap, gazete, risale, mec

mua, varaka, makale ve ilânları veya bu kabil resimleri, tasvirleri, fotoğrafları, 
sinema şeritlerini yahut diğer eşyayı teşhir veya bu kabil asar ve mevzuatı ti
yatro ve sinemalarda vesair umumî mahallerde temsil veya gerek bunları gerek 
bu kabil gramafon plâklarını bilerek tevzi veya füruht edenler ve ettirenler 
yahut ticaret veya tevzi yahut teşhir kasdı ile tersim, tasvir, hâk, imal ve tabı 
veya teksir ve gramafon plâklarını imlâ eden veya ettirenler yahut İthal ve 
ihraç ve Türkiye dahilinde bir mahalden diğer bir mahalle nakleden ve ettiren
ler ve bunlar üzerinde her ne suretle olursa olsun muamelede bulunanlar veya 
bunların ticaretini kolaylaştırmak kasdı ile bu fiilleri icra edenler veya bu ka
bil evrak veya eşyanın gerek bilvasıta gerek bilâvasıta ne suretle tedarik edi
lebileceğini herhangi şekilde olursa olsun ilân eden veya bildirenler ve umumî 
mahallerde bu kabil hitabeleri irad edenler.... cezalandırılırlar. 

(13) Hiç şüphesiz, kaideyi açıkça reddeden mevzuat bir istisna teşkil etmektedir. 
(14) Ancel : Muasır mevzuatta kanunsuz ceza olmaz kaidesi. Ad Cer. 1938. sah. 1340. 
(15) Bak. İtalyan C. K. m. 570; gayri kanunî spekülâsyonu meneden 20 Nisan 1916 

tarihli Fransız Kanunu. Bu temayül bilhassa yeni İsviçre C. K. da sezilmekte
dir. 

(16) Mannheim, Herrmann : Criminal Justice and Social Reconstruction. 1946, sah. 
204. 

(17) Bu tekliflerden son ikisinin tatbik kabiliyeti ileride münakaşa edilecektir. 
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nesinde toplanmış olan Milletlerarası 4. Ceza Hukuku Kongresi «mahke
me içtihatlarının içtimaî lüzum ve ihtiyaçlara uydurulmasını, adaptasyo
nunu kolaylaştırmak üzere, ceza kanununun suçlan tarif eden hükümleri
nin oklukça geniş ibareleri havi olmasını» temenniye sayan görüyordu 
(18). 

Suçların kanunlarda daha az sarahat ile gösterilmesine bir hadde 
kadar cevaz verilebilir. Bu haddin aşılmasından sonra çok tehlikeli bir sa
haya girilmiş ve kanuniyet prensibinden uzaklaşılmış olur. Yargıcın tak
dir hakkını genişletmek maksadı ile olsa bile kanunlarda umumî tâbir
lerin kullanılması terviç edilmemelidir (19). 

Ceza kanunlarında kullanılacak ifadenin sarih olması lüzumuna öte-
denberi işaret edilmiştir. Ezcümle, Beccaria, Bentham ve Montesquieu'ye 
göre kelimeler o derece vazıh ve açık olmalıdır ki, hâkim tarafından ve
rilecek hüküm, mümkün yegâne netice olsun (20). Çünkü bu takdirde «j 
ferdî hürriyetin muhafazası kabil olabilir. Montesquieu (21), kanun va
zıının kullandığı kelimelerin bü tün insanlara aynı mefhumu hatırlatacak 
tarzda seçilmesi gerektiğini yazmaktadır. 

Diğer taraftan, kanunlarda geniş ve müphem tâbirlerin kullanılma
sının, kanunun sarih bir ihlâlini esas tutan « h u k u k h â k i m i y e t i » 
müessesesi ile de kabili telif olmadığı düşünülebilir (22). Ve eğer ka
nunlar geniş bir sahayı kaplıyacak tarzda ifadelendirilirlerse, herhangi 
bir fiilin kanun hükümlerinin şümulü dahiline girdiğini inandırıcı bir şe
kilde iddia etmek zor olur (23). 

Ceza kanunlarında sarahat o derece ehemmiyetlidir ki, bir suç, kanun 
vazıının iradesi hilâfına yanlışlıkla ilga edilmiş olsa bile bahis konusu 
suçu işliyen kimse cezalandırılmıyacaktır. Çünkü, şeklen suçun işlenme
sinden evvel vaz ve ilân edilmiş ve suçu sarahaten meneyleyen bir kanun 
hükmü mevcut değildir. Hernekadar bu durum bir hâta eseri ise de, hâ
kim bu çeşit hataları düzeltmek selâhiyetini haiz bulunmadığından (24) 
karşılaşılan zarurî haksızlığa katlanmak icabeder. 

T. C. K. da 1. m. de «kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiilden 
dolayı kimseye ceza verilemez» demek suretiyle suçların sarahaten tâyini 
prensibine riayet ettiğini göstermiştir. Bununla beraber aynı kanunun ba-

(18) Bu kongrede alman kararlar için bak. Tane r : 4. Beynelmilel Ceza Hukuku 
Kongresi. İ. H. P. M. 1937, sah. 395. 

(19) Aynı mahiyette Erem : a. g. e. sah. 11 ve Taner : Ceza Hukuku, 144. 
(20) Mannheim : a. g. e. sah. 204. 
(21) Montesquieu : a. g. e. Livre XXIX. Chap. XVI. 
(22) Mannheim : ibid. 
(23) Mannheim : a. g. e. sah. 204. 
(24) Erem : a. g. e. sah. 11. 
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zi maddeleri, sarahat prensibine mugayir düşen hükümler taşımaktadırlar. 
«Kanunda yazılı hallerden başka her ne suretle olursa olsun vazifesini 
suiistimal eden memuru» cezalandıran 240. m., «kanunun tâyin ettiği ah
valden başka suretle keyfî muamele» yapan memuru cezalandıran 228. 
m., «harp esnasında... millî menfaatlere zarar verecek herhangi bir faa
liyeti» suç sayan 161. m., usulüne uygun olmasa dahi kanuna uygun ola
rak verilen her türlü emre riayeti emreden 526. m., misâl olarak gösteri
lebilirler. 

Zikrettiklerimize benziyen hükümlere ceza hükümlü hususî kanun
larda da tesadüf edilmektedir (25). Kanaatimizce, maddelerin bu tarzda 
kaleme almışı, belki hâdiselere uymasını mümkün kılmış, fakat, aynı za
manda ferdî hürriyetler için tehlikeli olmuştur. 

c) Ceza hukukunda tefsir. 

Kanunların sarih bir şekilde kaleme alınmaları temenniye şayan bir 
husustur. Fakat, kanunlar bazan, bizzarure müphem olmaktadırlar. Aca
ba, tatbik mevkiinde olduğu kanunda müphem bir hüküm karşısında ka
lan hâkim, onun müphemiyeti gerekçesi ile karar vermekten çekinecek 
midir? Bu suali menfî bir tarzda cevaplandırabiliriz. Hâkim, müphem 
bulduğu «kanun kaidesinin hakikî mânasını araştırmak ve tâyin etmek» 
(26) zorundadır. Başka bir söyleyişle, kanunu tefsir edecektir. Ceza ka
nunlarının umumî ve gayri şahsî oldukları vakıası ile suçun arzettiği 
mütenevvî karakterler karşılaştırıldığı takdirde kanunun bu kadar çeşitli 
hâdiselere uygun bir tarzda tatbik edilebilmesinin ancak tefsir faaliye
tine yer vermekle kabil olduğu görülür. 

Eski ve Orta Çağda hâkim, hudutsuz bir tefsir salâhiyetine sahipti. 
Kanunda mevcud olmayan bir fiili cezalandırabiliyordu. Kanun vazıının 
vazifesi ile hâkimin tefsir selâhiyeti birbirine karışmıştı. Mezkûr salâhi
yetin kötüye kullanılması üzerine girişilen ıslahatçı hareketler neticesinde 
suç ve cezaların kanuniliği prensibi teessüs ettikten sonra bu prensibin 
icabları kıskançlıkla tatbik edildi, öyle ki, hâkim, kanun hükümlerini 
büyük bir sadakatle tatbike memur bir makine haline geldi. Medenî hu
kuk sahasında dahi hâkim, umumî prensiplere göre hüküm vermekten 
menedildi (27). Kaideyi ilk defa vazeden 1787 tarihli Avusturya Ceza 
Kanunu, hâkimi, kanun hükümlerini harfiyyen tatbikle mükellef kıldı. 
Bu noktada o kadar ileri gidildi ki, ceza kanununun ilmî tefsir ve şerhleri 
de yasak edilmek istendi ve buna muhalif hareketlerin tecziyesi lehinde 

(25) Bak. 6334 sayılı kanunu değiştiren kanun, m. 1. 
(26) Erem : a. g. e. sah. 14. 
(27) Ancel : Bir kanun hükmünün... Ad., Cer. 1938, sah. 202. 
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cereyanlar belirdi (28). Her nekadar aşırı telâkkilerden kısa bir müddet 
sonra vazgeçildiyse de ceza kanunlarının tahdidi tefsire tâbi oldukları 
kaidesi bahis konusu temayülün bir neticesi olarak ceza hukukunda yer
leşti (29). 

1. Tahdidi tefsir: Ceza kanunlarının tahdidîliği prensibine göre, ka
nun, metin ve ibaresi genişletilmek suretiyle tatbik edilemez (30). Ka
nun, hâkim tarafından genişletici tefsire tâbi tutulduğu takdirde, kanun
da suç sayılmıyan fiiller cezalandırılmış, dolayısiyle kanunilik prensibi 
bertaraf edilmiş olur. Ceza kanununun sarahatan menetmediği her fiil 
meşru olduğuna göre, memnu olup olmadığı hususunda tereddüde düşü
len fiillerden dolayı hiç kimse tecziye edilmemeli, şüphe sanığın lehinde 
tefsir olunmalı (31), ceza kanunu hiç olmazsa lâfzı tefsire tâbi tutulmalı
dır (32). 

2. Ceza Kanununun tefsirinde zaruret : Yukarıdaki fikirleri kabu
le şayan bulmuyoruz. Bir kere, tefsir zarurî bir ameliyedir. Herhangi 
bir kanun kaidesini, onun mâna ve şümulünü araştırmadan, bu gaye ile 
bir mantık faaliyetine müracaat etmeden tatbik etmek imkânsızdır. Ka
nunlar muayyen hâdise ve şahıslar için ısdar edilmezler. Bu sebeple, ne 
kadar teferruatlı olurlarsa olsunlar, mücerred kaidelerin müşahhas hâdi
selere tatbikinde tefsir adını verdiğimiz muameleye müracaat zarurîdir. 

Diğer taraftan, kanun vazunın sarih ve teferruatlı bir kanun yapma 
arzusuna rağmen müphem ve muhtasar hükümleri muhtevi bir kanun 
yapması, hattâ bu halin bizzat kanun vazıı tarafından istenmiş olması 
mümkündür. Bu takdirde, lâfızdan mâna çıkaramıyan hâkimin kanunu 
ruhuna göre tatbik etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Tefsir mevzuunda 
ceza hâkimi ile hukuk hâkimi arasında hiçbir fark yoktur (35). Ceza hâ
kimi de hukuk hâkimi gibi, kendisine intikal etmiş olan bir dâvada, ka
nunun sükûtunu, müphem oluşunu ileri sürerek karar vermekten çekine-
mez. O da kanunun hakikî mânasını bulmakla mükelleftir. Hukuk hâkimi 
ile arasında, kanunu tefsir bakımından değil, hukuk yaratıcılığı mevzuun
da fark vardır. Ceza hâkiminin salâhiyeti, kanunu tefsir etmekten ileri 
gidemediği halde, hukuk hâkimi icabında kanun vazıı gibi hareket ede
bilir (34). 

(28) Ancel : M. İbid. 
(29) Ancel : M. tbifl. 
(30) Taner : a. g. e. sah. 137. 
(31) Bu kaide usûl hukukunda delil meselesine taallûk ettiği halde yanlış bir şekilde 

maddî ceza hukuku sahasına aktarılmıştır. Maddî ceza hukuku sahasında, kanun 
kaideleri, sanığın lehinde netice verip vermediklerine bakılmaksızın tefsir edil
melidirler. 

(32) Demîrel : a. g. e. sah. 11. 
(33) Erem : a. g. e sah. 17. 
(3<1) Ancel : Muasır mevzuatta... Ad. Cer. 1938, sah. 1350. 
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Ancak, hâkim, kanunu tatbik ederken onu sadece tefsir eylemekle 
mükellef olduğunu unutmamalıdır. Rasyonel ve hukukî bakımdan haklı 
olsa dahi, kanunu tashih etmek (35), saklı hukuku bulmağa çalışmak (36), 
«fiili cezasız bırakmanın imkânsız olacağı», «kamu faydasının o fiilin 
cezalandırılmasını istediği» (37) gibi mülâhazalajra başvurarak tefsir 
faaliyetinde bulunmak, ceza hâkiminin salâhiyeti dışında kalır ve kanu
nilik prensibine açıkça aykırı düşer. 

3. Genişletici Tefsir : Fakat, kanunu ruhuna göre tatbik ve icabında 
bir kanun maddesinde açıkça yazılı olmıyan hallere mantıken dahil 
olan hususlara o maddeyi teşmil eden hâkim, kanunilik prensibine mu
gayir hareket etmiş sayılamaz. Bu sebeple, gaz ve elektrik hırsızlığını, 
kanunda açıkça yazılı olmamalarına rağmen, cezalandıran mahkeme ka
rarlarının kanunilik prensibini ihlâl ettiği söylenemez (39). Burada, ye
ni bir fiil, kanun metninde cezalandırılmış bulunan herhangi bir fiile 
benzetilerek tecziye edilmemekte, bilâkis, kanunda yazılı suçun bütün 
unsurlarının bulunması şartı ile, eski tarif yeni bir hâdiseye uydurul
maktadır (40). 

Ceza kanunlarının genişletici tefsire tâbi tutulmasının kıyaslamadan 
farklı olmadığı ileri sürülmüştür (41). Bu iddia kabul edilemez. Zira, 
genişletici tefsir de dahil olmak üzere, tefsirin her şeklinde metnin çer
çevesi içinde kalınır. Halbuki kıyaslamada kanun hükmü, kanunda mu-
sarrah bulunmıyan hallere mukayese ve teşbih yolu teşmil edilmekte, tef
sirle suç veya suç unsuru yaratılamadığı halde, kıyas bu imkânı vermek
tedir. 

4. ' Türk Ceza Hukukunda Tefsir : Türk Temyiz Mahkemesinin içti-
hadları tetkik edilirse, Türkiye'de ceza kanununun lâfzına göre değil, ru
huna göre tatbik edilmekte olduğu neticesine varmak mümkündür. 

• Filhakika, elektrik (42) ve havagazı (43) hırsızlıklarını 491. m. nin 
şümulüne sokan kararlarla bir şeyin kullanmak maksadile alınmasını 
hırsızlık sayan (44) içtihadlar Temyiz Mahkemesinin takibettiği istika
meti gösteren misâllerdir. Yüksek mahkemenin, bilhassa, 461. m. deki 
«merdiven kurmak» tâbirine yalnız merdivenin değil, hane ve müştemi-

(35) Erem : ibid. 
(36) Erem : a. g. e. sah. 19. 
(37) Erem : a. g. e sah. 20. 
(39) Ancel : Bir kanun hükmünün... Ad. Cer. 1938, sah 217. 
(40) Ancel : İbid. 
(41) Dobbio'dan naklen, E rem: a. g. e. sah. 23. 
(42) 2. CD 28.9.1936 T. E. 10143 - 2 CD 30.1.1950 T. E. 254 K. 625 - 2. CD 9.12.1948 T. 

E. 11693 - 3. CD 27.11.1952 T. E. 8192, K. 1627 (Köseoğlu M. 491). 
(43) 2 CD 16.6.1938 T. E. 10291 K. 10329 (Köseoğlu M. 491). 
(44) 2 CD 28.1.1948 T. E. 380 K. 879 (Erem. G.T.C.K. m. 491, na. 73). 
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latina girmek için kullanılan her vasıtanın dahil olduğunu ve kanunun 
lâfzına değil, ruhuna ve kanun vazıırıın maksadına göre tatbik edileceği
ni (45) beyan eden içtihadı dikkate şayandır. Çünkü kanunilik prensi
bine açıkça yer veren bir hukuk sisteminde ceza kanununun ruhuna gö
re tefsir edilmesine bir mani bulunmadığını göstermektedir. 

«Kocanın zımnî olan ademi rızasına karşı karının daveti ile gayri-
meşru münasebette bulunmak maksadile meskenine» girmenin mesken 
masuniyetini ihlâl teşkil edeceğini (46) ve kardeş tâbirine ana veya baba 
ayrı kardeşlerin de dahil olacağını gösteren içtihadlar için de aynı şeyi 
söyliyebiliriz (47). 

Temyiz Mahkemesinin, kanunun ruhunu esas tuttuğunu yaptığı da
raltıcı tefsirlerde de görmekteyiz. 251. m. nin kasdî suçlara münhasır ol
duğunu belirten içtihad (48) ile 207. m. ye hakikî mânasını veren içtihad 
(49) bunun en iyi misallerini teşkil ederler. 

Bunula beraber, Temyiz Mahkemesi, bazan maddelerin lâfzına sıkı 
sıkıya bağlanmaktan kendisini kurtaramamıştır. Meselâ, Orman Kanunu
nun 28. m. nin, orman sınırlan dışında ve bu sınırların 500 metre mesafe
ye kadar olan yerlerinde kömür ocağı açılmasının orman idaresinin iz
nine bağlı olduğunu bildiren lâfzından, Temyiz Mahkemesi, orman sı
nırları içinde ocak açmanın suç teşkil etmiyeceği neticesine varmıştır 
(50). Dosyayı inceliyen ceza dairesine göre, aksinin kabulü, kıyasa yer 
vermek demek olurdu. Kanaatımızca, daire, kıyasa başvurmadan, azın 
menedildiği yerde çoğun da menedilmiş olduğu kaidesine müracaat ede
rek meseleyi halledebilir ve bu sayede mezkûr karan ile düştüğü man
tıksızlıktan kurtulmuş olurdu. 

Kanaatim tekerrürde cezanın çekilmiş olması lâzım geldiği şeklinde 
izhar eden ve bu kanaatında musrir olan Temyiz Mahkemesi, cezası te
cil edilen suçlunun, deneme müddeti, içerisinde yeni bir suç işlediği-tak
dirde bu suçunun cezasının tekerrürden dolayı arttırılacağı hükmünü ko
yan 94. m. nin «tecil edilen cezalar tekerrüre esas olmaz» (51) demek 
suretiyle tatbik kabiliyeti olmadığı neticesine varmıştır. Bu karan ile 
Temyiz Mahkemesi, salâhiyetini tecavüz etmiş ve bir kanun maddesini 
mer'iyetten kaldırmıştır. Tashih edici tefsire ancak maddî hatalar bahis 

(45) CGK 23.5.1938 T. E. 42, K. 40 (Erem. G.T.C.K. m. 461, na. 1) 
(46) Tev. İçt. 18.2.1942 E. 21, K. 4 (Köseoğlu. m. 194). 
(47) 2. CD 12.10.1944 T. E. 6175 K. 7032 (Erem. G.T.C.K. m. 449, na 6) 
(48) 4. CD 5.6.1952 T. E. 6788 K. 7032 (Köseoğlu. m. 251). 
(49) 1. CD 4.2 1936 T. E. 8326 K. 185 (Köseoğlu. m. 207). 
(50) 3. CD 19.4.1949 E. 11563 K. 3887 (Köseoğlu. m. 1). 
(51) Tev. İçt. 20.5.1942 T. E. 31 K. 14 (Köseoğlu. m. 81). 
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mevzu olduğu zaman cevaz vardır. Yoksa hiç bir zaman bir kanun hük
münü ilga edecek kadar ileri gidemez (52). 

Temyiz, bütün bu acaib kararlara, lâfza bağlı kaldığı için varmıştır. 
Mamafih bu inhiraflara rağmen, ceza kanunlarının ruhlarına göre tatbik 
edilecekleri kaidesinin Türk hukukunda yerleşmiş olduğunu zannediyo
ruz. 

d) Ceza Hukukunda Kıyas: 

Yukarıda işaret edildiği gibi, kanunilik prensibinin ilk ve müfrit an-
laşılış şekli tefsire yer vermiyordu. Aynı anlayışın kıyası da tammıyacağı 
bedihidir. Ancak, XVIII. asırdan bu yana ceza hukukunda büyük deği
şiklikler olmuş, bu arada en geniş tarzı ile tefsir meşru bir müessese ola
rak ceza hukukuna girmiştir. Acaba aynı imkân kıyas müessesesine de ta
nınamaz mı ? 

1. Pozitivistlerin Görüşü ; Ceza hukukunda kıyasın tecviz edilmesi 
lehindeki cereyan pozitivist mektebin kurulması ile başlar. Pozitivistler 
suç ve cezaların kanuniliği prensibini hukukî bir kaide olarak kabul et
mezler. Onlara nazaran suçlu, suçu işlemeden evvel neticelerini hesaplı-
yan normal bir insan değildir. Suç doğrudan doğruya serbest iradeye 
bağlanamaz. Suçu, dahilî ve haricî, yani, ferdî bünye ile muhitten gelen 
birçok sebeplerin birleşmesi yaratır. Şu halde suç ve cezalan tâyin eden 
hükümlere atfedilen «genel önleme» hassası yoktur. Sadece «özel önleme» 
hassası mevcud olabilir. Diğer taraftan aslolan ferdî değil cemiyeti koru
maktır. Halbuki hâkim, ceza kanununa mutlak surette bağlı kaldığı tak
dirde bu gayelere erişilemez (53), (54). 

2. Muasır Cereyanlar : XX. asrın ilk yansından sonra kıyaslama yasa
ğının kaldmlması lehindeki cereyan kuvvetlenmiş, hattâ bazı kanunlar 
kıyaslamaya yer vermişlerdir. Kıyaslama lehindeki fikirlerin esasını ceza 
hukukunun, değişen içtimaî, iktisadî, siyasî şartlara uydurulması zarureti 
ve cemiyetin müdafaası düşüncesi teşkil etmektedir. Bu fikirler bazan ka
nunilik prensibinin tamamiyle terkedilmesini isteyen telâkkilerle birlikte 
fakat, umumiyet itibariyle mevzuubahis telâkkilerden ayn olarak serde-
dilmektedir. 

a' - Sovyet Ceza Hukuku Anlayışı : 

Sovyet Rusya Ceza Kanununun 16. m. ne göre «cemiyet için tehlikeli 
olan herhangi bir fiil bu kanunda açıkça zikredilmemiş olduğu takdirde, 

(52) Aynı mahiyette Erem : a. g. e. sah. 239 ve 537. 
(53) Bak. Erem: a. g. e. sah. 8. 
(54) Ferri ve Grispigni, pozitivist olmalarına rağmen kanunilik prensibinin ilgasına 

taraftar değildirler. 

15 



ona ait mes'uliyetin esası ve hududu, kanunun, mahiyetçe ona en yakın 
suçları mevzuubahis eden maddelerine göre tâyin edilir». Aynı kanunun 
6. m. si hangi fiillerin cemiyet için tehlikeli sayılacağını göstermektedir : 
«Sovyet rejimine karşı tevcih edilmiş olan yahut komünist rejimine inti
kal devresi için işçi ve köylü kuvvet tarafından müesses nizamı ihlâl eden 
her türlü icraî veya ihmali fiil cemiyet için tehlikeli sayılır». 

Görüldüğü gibi, Sovyet hâkimi son derece geniş salâhiyetlerle mü
cehhezdir. 16. m. kıyaslamayı açıkça kabul etmektedir. Hâkim, ceza ka
nununda sarahaten belirtilmemiş v€' cemiyet için tehlikeli olan bir fiil 
işlendiği zaman, bu fiilden doğan ınes'uliyeti, fiile mahiyetçe en yakın 
suçları derpiş eden maddelere göre tâyin edecektir. Sovyet kanun vazu 
sadece kıyasa yer vermekle iktifa etmemiş, suç ve cezaların kanuniliği 
kaidesini de reddetmiştir. 

Sovyet hukukçularına göre, klâsik nazariye, burjuvazinin mahsulü, 
dolayısiyle Marxist doktrine muhalif olduğundan (55) merduttur. Kra-
sikow, 1924' de kanunilik prensibinin komünist rejime uymadığını belir
tiyor, mezkûr prensibin kabulü halinde Sovyet ceza kanunun dinamik ve 
inkilâpçı muhtevasının yıkılacağını ve bu suretle proleterya diktator-
yasının zayıflıyacağını iddia ediyordu (56). 

Bu tarz düşünüş, ihtilâl neticesinde teessüs etmiş bütün rejimlere 
hastır. Yeni kurulan hükümet, muzaffer rejimin muvaffak olabilmesi ve 
onun çalışma sahasının daralmama sini temin maksadına matuf bir hu
kuk sistemi kurmak isteyecektir. Bu ise ceza hukukuna azamî kuvveti 
sağlamakla mümkün olur (57), (58). Böylece, Devlet ve cemiyet ön plâ
na geçip, gaye, «kabili ihmal muvakkat bir fenomen» teşkil eden ferdin 
hak ve hürriyetlerini değil ve fakat Devlet ve cemiyet nizammın temini 
olunca, ferdî menfaatlerin himayesini sağlayan prensip de zarurî olmak
tan çıkar. 

Bu itibarla kanun vazıı sadece misâl kabilinden bir suç listesi tan
zimi ile yetinmelidir. Sovyet Rusya'da da aynı şekilde hareket edilmiş
tir. Suçlar, tehlikeli suçlar ve az tehlikeli suçlar olmak üzere ikiye ayrıl
mıştır. Hâkim, iki çeşit suça girme3'en bir fiil kendisine gönderildiği tak-

(55) Sovyet Hukuk nazariyesi için bak. Kelsen, H.: The Communist Theory of Law. 
1955. 

(56) Marguerowsky : Les bases du droit soviétique. Moscou, 1929, sah. 551' den nak
len Ancel : Muasır mevzuatta... Ad. Cer. 1938, sah. 1343. 

(57) Ancel : a. g. m. sah. 1348. 
(58) Geçici Munich Rate Cumhuriyeti, özel mahkemeler kurarken ihtilâl akidele

rine muhalif her fiilin tecziye edileceğini ve cezayı hâkimin seçeceğini ilan 
etmişti. 
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dirde ona içtimaî müdafaa tedbirlerini (59) tatbik ederken kanunun 
umumî hükümlerinden, fiile kıyasen uygulanan maddeden ve suçun ya
rattığı içtimaî tehlike, suçun sebepleri, suçlunun şahsiyeti ile birlikte 
kendi sosyalist hukuk şuurundan mülhem olacaktır. (60). 

Komünist cemiyette hâkimin rolü değişmiştir. Hâkim, artık bitaraf 
bir merci olmaktan çıkmış, bütün kudretin sahibi olan Devletin hâkimi
yetini teyid ve ihtilâl nizamının gerçekleşmesini temine yarayan siyasî 
bir uzuv olmuştur. Hâkime kanunun koruyucusu nazarı ile bakılmamalı-
dır. O, kanunların değil, müdafaa etmekle mükellef bulunduğu cemiye
tin istek ve görüşlerinin müfessir ve tercümanı olmak mevkiindedir (61). 

b' — Nasyonal - Sosyalist Ceza Hukuku Anlayışı. 

Nasyonal - Sosyalist hukukçular da, ferdin himayesi gayesini güt
tüğü için kanunilik kaidesine itibar etmemektedirler. Çünkü Nasyonal-
Sosyalist hukuk sisteminde Devlet - Ferd ikiliği, Devletin hukuk kaide
lerine bağlılığı bahis mevzuu değildir. Ferdler değil, kollektiviteler 
ehemmiyetlidir. «Ferdî hak ve menfaatlerden, ancak, kollektivitenin 
menfaatlerine uygun düştüğü nisbette bahsedilebilir» (62). Binaenaleyh, 
kanunda sarahat olmasa bile, millî topluluğun menfaatleri aleyhine kar
şı vukubulacak her türlü tecavüz cezalandırılmalıdır. Kanun vazıınm, 
tecziyeyi mucib fiileri evvelden ve kâfi derecede vuzuhla tâyin etmesi 
ehemmiyetli değildir. Zira, yegâne hukuk kaynağı kanun değil, aynı za
manda ona hâkim olan hukukî fikirdir (65). 

Hâkim kanun boşluklarını, mevcud siyasî ve hukukî teşkilâtın ana 
prensiplerini ve halkın "selim adalet hissi,, ni nazara alarak doldurabilir. 
Hiçbir kanun vazu, cemiyet hayat ve nizamına karşı işlenebilecek suç
ları önceden eksiksiz olarak derpiş etmek kabiliyetine sahip bulunma
dığından (64) hâkimin hukukun yalnız tatbikcisi değil aynı zamanda 
yaratıcısı da olması tabiîdir (65). 

Şüphesiz, hâkim böylelikle çok geniş bir salâhiyet kazanmaktadır. 
Fakat sadece liberal rejimlerde bu salâhiyetin suistimalinden endişe edi
lebilir. Nasyonal - Sosyalist cemiyette hâkim, milletle fikrî iştirak halin
de ve onunla aynı vicdanî kanaata sahiptir. Hâkimin milletle fikrî işti-

(59) Sovyet ceza hukukunda kanunî ceza, yerini İçtimaî müdafaa tedbirlerine ter
ke tmiştir. 

(60) Sovyet Ceza Kanunu m. 45. 
(61) Aııcel : Bir kanun hükmünün... Ad. Cer. 1938, sah. 204 ve 209. 
(62) Okandan, Recaî : Umumî Amme Hukuku Dersleri, 1955, sah. 454. 
(63) Dr. Gürtner'in 1935'de Berlin'de toplanmış olan Ceza Hukuku Kongresinde 

vermiş olduğu nutka (Kısmî tercümesi 1935 Ad. Cer.) ve Ancel : Muasır mev
zuatta... Ad. Cer. 1938. sah. 1344' e bak. 

(64) Sehneiderbach : Alman ceza hukukunda yenilikler. Ad. Cer. 1936. sah. 892. 
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râk halinde olduğu cemiyetlerde ise onun keyfî hareketi düşünüle
mez. (66) (67). 

Nasyonal - Sosyalist hukuk telakkisi cemiyeti korumak için lüzumlu 
olan ahvalde ceza kanunlarının makable şümulünü de tecviz eder (68). 

Nasyonal - Sosyalizmin hülâsa ettiğimiz ceza hukuku anlayışı, 3. 
Reich'm ceza kanununa bütün neticeleri ile girmedi. Ceza kanununu 
hazırlayan komisyon suç ve cezaların kanuniliği prensibi ile ceza ka
nunlarının makable ademi şümulü kaidesini kabul etti. Bununla bera
ber suç ve cezaların kanuniliği prensibine, onun klasik şeklinden farklı 
bir veçhe verildi. Kanunun prensibe taallûk eden 2. m. si şu şekilde ka
leme alındı. 

«Her kim ceza kanununa, ceza kanununun ana fikrine ve halkın 
selim adalet hissine göre cezayı müstelzim bir fiil işlerse cezalandırılır. 
Eğer hiçbir kanun bahis mevzuu fiile kabili tatbik değilse, fiil, ruhu 
kendisine en yakın olan metne göre cezalandırılır.» 

Maddede, ceza hukukunun esasını kanunun teşkil ettiği belirtilmiş 
olmakla beraber bundaki gaye ferdî hürriyetin teminat altına alınması 
değildir. Çünkü böyle bir gaye, yalnız kollektiviteye değer tanıyan Nas
yonal - Sosyalizm ile telif edilemez (69). Suç ve cezaların kanuniliği 
prensibini esas olarak kabul ederek hâkimlerin salâhiyetlerini kısmakta
ki gaye, icra kuvvetini, kazaî kuvvetin muhtemel tecavüzlerine karşı mü
dafaa etmektir. Eğer hâkimler, hangi fiillerin suç sayılacaklarını serbest
çe tâyin edecek olurlarsa «siyasî hükümetin en mühim kuvvetlerini ve 
millî hayatın esaslı meselelerinin hallini» (70) ele geçirmiş olurlar. Hal
buki Nasyonal - Sosyalist ceza hukukunun ilk vazifesi rejim düşmanla
rını takib etmektir. Bu sebeple, hangi antisosyal faaliyetlerin hâkim ta
rafından cezalandırılacağını merkezî kuvvetin tâyin etmesi lâzımdır. 

Bununla beraber, hâkim, kanunda sarahat bulunmasa dahi, ceza 
kanununun ana ruhuna ve halkın selim adalet hissine göre suç sayılma
sı mümkün herhangi bir fiili cezalandırabilecektir. Fakat, bu hali Al
man müellifler tehlikeli saymamaktadırlar. Onlara göre: kıyas, kanuni
lik prensibinin tamamlayıcısıdır. Ve bazı takyidler altında kabul edil-

(65) Dip No. 63 e bak. 
(66) Ancel : a. g. m. sah. 1344. 
(67) Bu telâkki daha da ileri giderek, suçluluğu isbat edilmiyen bir kimsenin, eğer 

halk vicdanı kendisini suçlu addediyorsa cezalandırılabileceğini iddia etmek
tedir. 

(68) Bu nazariyenin tatbiki hakkında bak. Ancel. : İbid. 
(69) Das Kommende Deutsche Strafrecht sah. 131 den naklen Ancel : a. g. m. 

s. 1345. 
(70) Aynı eser sah. 128- den naklen Ancelı : ibid. 
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miş olup hâkim, herhangi bir fiili kıyasen tecziyede serbestçe hareket 
etmek imkânına sahip değildir (71). Bu hususta üç takyid mevcut
tur. (72): 

I — Kıyas asla kanun vazıının açık maksadına mugayir olarak tat
bik edilmemelidir; aksi takdirde Führer'in arzusu çiğnenmiş olur. 

II — Kıyas, kanunun ana ruhu ile mutabakat halinde bulunmalı
dır. Bununla, hükmün, hukukî bakımdan teşmil kabiliyetini haiz bulun
ması lâzımgeldiği ifade edilmek istenmiştir. 

III — Kıyas, halkın selim adalet hissine uygun olmak zorundadır. 
Hâkim, kendisine tevdi edilen fiilin cemiyet ihtiyaçlarına muvafık olup 
olmadığı, bütün millet tarafından tasvib edilip edilmediğine bakmalıdır. 

c' — Danimarka Ceza Hukukunda Kıyas. 

Kıyas yolu ile tecziye totaliter rejimlere has bir usûl değildir. Faşist 
italya'nın 1930 tarihli ceza kanunu kıyası açıkça reddettiği halde (73) 
Danimarka gibi, demokratik rejime sahib bulunduğunda şüphe olmayan, 
bir memleketin ceza kanunu kıyasa yer vermektedir. 

Danimarka kanun vazıının bu şekilde hareketine sebep olarak, bu 
memleketin tam ve şümullü bir ceza hukukundan mahrum oluşu göste
rilmektedir (74). Fakat 1866 ve 1930 tarihli ceza kanunlarının ikisinde 
de kıyasın kabul edildiğini görmekteyiz. O halde başka bir sebep arana
bilir. Bu da, ceza hukukunu hayatın akışına uydurmak arzusu olabilir; 
fakat, her halde, Sovyet Rusya ve Almanya'da olduğu gibi siyasî bir se
bep değildir. 1930 tarihli ceza kanununun 1. m. ne göre: «cezalandırıla
cak mahiyeti haiz olduğu Danimarka mevzuatında yazılı olan bir fiil 
yahut böyle bir fiile tamamile benzetilebilen fiil cezalandırılır.» Madde 
yalnız kanun hükümlerinin kıyasen tatbikini kabul etmekte (Gesetza
nalogie), bütün hukuk sistemini nazara almak suretile işleyecek bir kı
yas usulüne (Rechtsanalogie) cevaz vermemektedir (75). 

Bu şeklin, gerek Sovyet gerek Nasyonal Sosyalist sistemlerinden 
farklı olduğu aşikârdır. Kuvvetlenmesi icab eden bir ihtilâl rejiminin 
ademi mevcudiyeti, kanun vazıının ifrata kaçmaması neticesini doğur
muştur. 

(71) Mannheim: a. g. e. sah. 209. 
(72) Mannheim : ibid. 
(73) Teni İtalyan Ceza Kanunu, m. 1. 
(74) Mannheim: a. g. e. sah. 208. 
(75) Mannheim : ibid. 

19 



d' — Doktrinde Kıyas : 

Biraz evvel de işaret etmiş olduğumuz gibi, kıyasın ceza hukukuna 
ithali konusu münhasıran asrımız ideolojilerinin meşgul oldukları bir 
mesele değildir. Herhangi bir ideolojiye bağlı olmayan müellifler de kı
yas lehinde fikirler serdetmişlerdir. Bunlardan Campos'un fikirlerini, 
kıyas lehinde söylenebilecekleri bir sisteme bağlamış olması sebebile, 
tetkimize esas olarak alıyoruz (76). 

Campos'a göre zamanımızda ceza kanunları suç hâdisesini takip 
edemiyerek ondan geri kalmışlardır. Bunun iki 'sebebi vardır: bir kere, 
kanun vazıı ahlaken caiz olmayan ve içtimaî nizamı bozabilecek mahi
yetteki bütün fiilleri önceden derpiş edememektedir, diğer taraftan, 
müeyyidelendirdiği suçlarda bile kanun vazıımn görüşleri eksik ve indî 
kalmaktadır. 

Bu sebeple, kasdî bir fiilden dolayı haksız yere malca bir zarara uğ
rayan bir kimse, eğer bu gayri meşru fiil, ceza kanunlarının sarih hü
kümleri içine girmiyorsa, menfaatler inin cezaî müeyyidelerle himayesi
ni istemek imkânından mahrum kalır. Hernekadar hususî hukukun taz
minata müteallik hükümlerinin mağduru tatmin edeceği düşünülebilir-
se de bu hal şekli kifayetsiz ve geçici olmağa mahkûmdur. Hele zararı 
zâmin şahıs aciz halinde ise fenalık tamamile cezasız kalacaktır. Suçun 
işleniş tarzındaki tenevvüe mukabil ceza kanunu hükümlerinin sert ve 
kat'î oluşu cezaî müeyyidenin tatbikine mani olmaktadır. 

Yalmz kanunda yazılı suçların cezalandırılması ile kanun vazıı, fer
din hareket serbestisine hürmet etmek istemiştir. Eğer hukuk işlerinde 
olduğu gibi, hâkime ceza kanununun eksikliklerini tamamlamak salâhi
yeti verilmiş olsaydı, ferdler temiz bir hareketin ansızın suç sayılması 
ihtimalinden korkarak münasebetlerinde emniyet hassasından mahrum 
kalırlardı. Kanun vazıımn bütün suçları derpiş edebileceği yolundaki 
kanaati bu tarzda davranmasına sebep olmuştur. Campos'a göre, kanun 
vazıı, suçları tesbit hususundaki kabiliyetine bu derece güvenmemeliydi. 
Güveni, ferdî hürriyeti korumak isterken cemiyete zararlı bir hukuk sis
temi kurmasına müncer olmuştur. Kanun vazıı şu hususu açıkça ilân et
mektedir : siz ferdler kanunun tasrih etmediği veya kanunda tasrih edil
miş olmakla beraber bazı farklarla ondan ayrılan fakat, aynı, kötü, gay
ri muhik ve gayri ahlâki tesirleri doğuran fiilleri ika etmek suretile her 
türlü zararı yapabilirsiniz. Eğer zekânız kanunun inceliklerinden istifa
de etmenize yardım edecek kadar gelişmişse bundan faydalanmanıza 

(76) Campos'un fikirleri için bak. Adsız cürüm ve kıyas yolu ile tefsir. Ad. Cer. 
1935, sah. 183 ve mü. 
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mani olamam. Ben fiilerinizin haksızlıklarına kani olsam dahi, onlan 
ancak istikbale muzaf bir tasarrufumla menedebilirim. 

Campos, kanunilik prensibini de tahlil etmekte ve şu neticelere var
maktadır: 

Kanunilik prensibi ferdî hürriyetin bir alâmeti olarak müdafaa edil
mektedir. Halbuki kanunilik prensibinin terki de ferdiyetçi telâkkilere 
istinad ettirilebilir. Devlet, dikkatini ferdin hürriyeti üzerine teksif ede
ceğine, onun, hürriyetini kullanarak mücrim ve haklarını tecavüz ederek 
mağdur olmasını önlemek için hürriyetini tâyin ve tahsis etmelidir. Ce
miyetin ferde karşı olan vazifeleri bunu gerektirir. 

Kanunilik prensibi taraftarlarına göre, ceza kanununun tatbiki çok 
vahim neticeler doğurabildiğinden onun kıyas yolu ile ve hakkaniyete 
uygun bir tarzda uygulanmasından kaçınmak lâzımdır. Campos, bu fik
ri kabul etmiyor ve diyor ki; medenî kanunun kıyas yoluyla uygulanan 
hükümleri arasında şahsî menfaatler için pek tehlikeli olanları vardır. 
Diğer taraftan, hukukî mahkûmiyetler, şahsî hürriyetin tahdidinden da
ha büyük, ferd için tamamile mahvolmakla müsavi bir zarar husule ge
tirebilirler. Bu çeşit hükümlerin kıyasen tatbiki tecviz edilirken bazan, 
hukuk mahkûmiyetlerinin çoğundan daha ehemmiyetsiz bir para ceza
sını intaç eden ceza kanunu tatbikatında neden bu usûle yer verilme
sin? 

Kanunun şümulüne girmekle beraber, kanunda tasrih edilenlerden 
daha muzır adsız suçların mevcudiyeti, ferdlerin hususî menfaatlerinin 
korunabilmesi için, ceza kanunu hükümlerinin, mantıkî bir tevsi yolu ile 
tatbikini haklı kılar. 

Müellif bu noktada, kıyasın kayıtsız şartsız tatbikinden doğması 
muhtemel mahzurları düşünerek bazı tahditler ileri sürmektedir. Campos, 
adlî istibdada mani olabilmek için bazı tedbirlerin alınması lüzumuna 
inanmıştır. Bir kere, adsız suçun kendine has haricî şartlan aranıp tan
zim edilmeli, saniyen bu suçun tecziyesi şartlan vazolunmahdır. 

ı — Adsız suçun haricî şartlan : 

Peşinen şunu belirtmek gerekir ki, ferdlerin birbirlerine karşı riaye
te mecbur olduklan ahlâkî bir vazifenin icablanna uymayan haksız ha
reketler suç sayılamazlar. Kanun vazıı dahi, mezkûr fiilleri cezalandır-
mamahdır. 

Bir fiilin adsız suç sayılabilmesi için «insanlann hattı harekâtını tâ
yin ve başkasının meşru bir menfaatini himaye eden ve kısmen ceza ka
nununda da yer almış bir kaidenin evvelden mevcud bulunması» şarttır. 
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Fakat, sadece bu şartın mevcudiyeti kâfi değildir. Fiilde fail lehine ka
bul olunabilecek tabiî veya kanunî bir hakkın yokluğundan dolayı fev
kalâde bir haksızlık da olmalıdır. 

n — Adsız suçun tecziyesi şartlan : 

Adsız suç, münhasıran ferdin menfaati ile kabili tefehhüm olduğu 
ve ceza kanununa ithal edilmeyişi Devletin bu suçu cemiyet adına ceza
landırmak niyetinde olmadığını gösterdiği için, şikâyet üzerine takib 
edilmelidir. 

Fiil kasdî olmalıdır. Adsız suç taksirli olamaz. 

Hürriyeti bağlayıcı ceza, zararın maddî olması halinde verilmelidir. 
Manevî zarara sebebiyet veren fiillerden dolayı sadece para cezasına 
hükmolunabilir. 

Adsız suç işlediği için mahkûm olan şahıs, kıyasen tatbik edilen 
maddede yazılı olandan daha hafif bir ceza görmelidir. Bunun sebebi, 
«maznunun fiilinde kanunda yazılı suçlardaki müşterek manevî unsu
run bulunmamasıdır.» 

Adsız suç sabit olmadığı takdirde şikâyetçi tecziye edilmelidir. 

Kıyas salâhiyeti münferid bir hâkimin takdirine tevdi edi1 memeli
dir. «Isnad olunan suç isbat edilip de ittihamın kıyas yolu ile tatbiki ica-
bedince bir hukuk jürisinin tesisine olan lüzum ve zaruret kendini gös
terir. Müşavir avukatlardan teşekkül etmesi icab eden bu jürinin vazife
si, dâvanın hususiyetine göre, hangi maddenin kıyasen tatkibi lâzım 
geleceğini tâyin ve tahditden ibarettir. Bundan sonra hâkime ancak ta
ayyün eden müeyyideyi tatbik vazifesi kalır.» 

e) Kanunilik Prensibi ve Kıyas Hakkında İleri Sürülen Fikirlerin 
Cevablandırılması: 

Kıyas, hâkimin elindeki suç listesine, halk şuuru ve kendisinin sos
yalist şuuruna göre suç sayılabilecek fiilleri sokmak şeklinde anlayan 
Sovyet ceza hukuku, evvelce belirtmiş olduğumuz gibi, kanunilik kai
desini reddetmiştir. Sovyetler, hâkimin, haddizatında fena olan (mala 
in se) bir fiili cezalandırmakla cemiyeti müdafaa edeceğine inanmışlar
dır. Bu inanış şöylece tenkid edilebilir: 

Cemiyeti, herkesden evvel kanun vazıı himaye eder. Eğer ceza ka
nunu, boşluklar ihtiva etmesi sebebile cemiyeti gerektiği gibi koruya-
mıyorsa yapılacak iş, boşlukların doldurulmasını mümkün kılacak amelî 
vasıtalar aramaktır, yoksa, kanun vazıma ait salâhiyetleri hâkime ter-
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ketmek değil. .(77) Mağduru ağır şekilde mutazarrır edebilecek fiilleri 
müeyyide altına almak hakkı kanun vazıında kalmalıdır (78). 

Ceza hukukunun mala in se fiileri cezalandırması istenmemelidir. 
Zira, ceza hukukuna bu vazife de verilecek olursa bütün ahlâkî mecbu
riyetler hukukî vazifeler haline inkılâb edecektir. Hukukun ahlâkî kai
delerin tamamını deraguş edemiyeceğini, başka bir ifadeyle, ahlâkî va
zifelerin bir kısmının müeyyidelerinin vicdanî olması lâzım geldiğini bi
liyoruz. Bunun aksi, yani, «ceza hukukunun gittikçe çoğalan fiilleri mü
eyyide altına aldığını görmek arzusu, bizi, ceza hukukunun bütün şube
lerinin henüz natamam bir nüve halinde yalnız din ve ahlâk mevzuu 
içersinde toplandığı eski hale doğru sevkeder» (79). 

Kaldı ki, hâkimin, mala in se fiilleri tâyin ve tecziye ederken baş
vuracağı «halk şuuru» ve «sosyalist şuur» gibi mefhumların mahiyet ve 
muhtevasını tâyin ve tahdit etmeğe imkân yoktur. "' 

Aynı itiraz Nasyonal - Sosyalist hukuk telâkkisi için de varittir. Fil
hakika, Nasyonal - Sosyalizm'e göre, hâkim, kanunun umumî ve esas 
ruhuna bakarak, halkın selim adalet hissinden mülhem olarak hüküm 
verebilir. Halkın adalet hissinin neyi istediği veya hangi fiillere maruz 
olduğunu kestirmek, «halk şuuru» nu bilmek kadar zordur. Hernekadar, 
Nazi hukukçular, Nasyonal - Sosyalist cemiyette hâkimin milletle fikrî 
iştirak halinde ve onunla aynı vicdanî kanaata sahip bulunduğunu iddia 
etmekteyseler de bunun tahakkuku çok güç (80) bir temenni olduğu 
aşikârdır. Diğer taraftan, halk, tek ve umumî bir kanaata sahip değildir 
ki ona müracaat kabil olabilsin. 

Hâkime, bu ideolojilerde verilen siyasî rol de tecviz edilemez. Çünkü, 
o, böylelikle, rejim değişikliğini muhafaza etmek için Devlet'in üstünlü
ğünü teyide yarayan bir organ halini alır. Bu şekilde kanunilik prensibi
nin ehemmiyeti sıfıra inince ceza hukuku da ilga edilmiş olur (81). 
Çünkü, kanunilik ve hukukilik mefhumları yerlerini siyasî cereyanların 
icablarına terketmiş olurlar. Devlet kudretinin en emin silâhı haline ge
len ceza hukukunu tatbikle mükellef hâkim, artık, aldığı direktif ve ta
limata göre hareket eden bir oyuncak olur. Bu ise ferdî hürriyetlerin ih
mal edildiği eski keyfî cezalar sistemine avdet etmek demektir (82). 

Almanya ve Danimarka ceza kanunlarında kanunilik prensibi esas 
itibarile muhafaza edilmiş ve fakat mevsum suçlar sisteminden ayrılmak 

(77) Ancel : Bir kanun hükmünün... Ad. Cer. 1938, sah. 210. 
(78) Ancel : ibid. 
(79) Ancel : a.g.m. sah. 211. 
(80) Mannheim : a. g. e. sah. 212. 
(81 ) Ancel : Muasır mevzuatta... Ad. Cer. 1938, sah 1348. 
(82) Ancel : ibid. 
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istenmiştir. Tesis edilen sistemde hâkim yalnız kanunda gösterilen fiil
leri cezalandırabilir. Fakat, bazı ahvalde, kanunun muayyen bir hükmü, 
o hüküm muhtevasına yaklaşan bir fiile teşmil olunabilir. 

Danimarka kanunu, fiilin kanunda tasrih edilen bir fiile «tamamile 
benzetilebilmesi» şartını koyar ve Alınan kanunu, hâkimi, halkın selim 
adalet hissi ile bağlı tutarken kıyası oldukça dar hudutlar içine almış al
mış gibi görünmektedirler. Fakat, her iki sistem de kanunilik prensibinin 
ilgasına müncer olabilecek mahiyettedirler. Eğer bir fiil, kanunda yazılı 
bir fiile tamamile benzediği için cezalandırılıyorsa ortada kıyas değil, 
tefsir vardır. (83). Yok, eğer, kıyastan maksat, kanun maddesinin, o 
maddedeki suçtan unsurlarının eksiklik veya fazlalığı ile ayrılan ve fa
kat ona yaklaşan bir fiile tatbik edilmesi ise bu takdirde bir suçu kanu
nî metne dayanmaksızın cezalandırmış, kanuniyet prensibini terketmiş 
oluruz (ö4). Belki geniş ve umumî tabirler kullanmak suretile hazırlanan 
ceza kanunlarının uygulandığı hukuk sistemlerinde teşbih kolaylaşmış 
olur; fakat, yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi, bu hal tarzı da tehlikeli
dir. 

Alman ceza kanununda yer alan tahditler müessir olmaktan uzak
tırlar (85). Bilâkis, ferdî hürriyeti tehlikeye maruz bırakmaktadırlar. 
Nasyonal - Sosyalistlerin aksini müdafaa etmelerine rağmen, Devlet, ga
ye olmayıp, ferdin iyiliğini sağlamaya matuf ve ancak hürriyetler reji
minde lâyıkile işleyebilen bir vasıtadır. Halbuki halkın selim adalet his
sine tatbikî bir değer tanımak suretile içinde dolaşanları beklemedik 
tehlikelerle karşı karşıya koyacak, hududu meçhul bir 'tehlikeli saha' 
yaratmak, şahsî hürriyeti, ciddî ve kat'î bir lüzum «olmaksızın esaslı bir 
muhataraya maruz bırakmak demektir (86). Cemiyeti konıma arzusu 
hürriyetler teminatının izalesinin yegâne sebebi olamaz. 

Görüldüğü gibi kıyas, ceza hukukunda suistimale müsait bir zemin 
yaratmaktadır. Acaba, tehlike ve süistimalleri önlemek üzere ileri sürü
len tedbirler faydalı olabilirler mi? 

Kıyasın belli başlı müdafilerinden Campos, hudutsuz kıyasın tehli
kesini sezmiş ve bunu önlemek maksadile bazı teminat şartlan teklif et
mişti (87). Mumaileyhin bilhassa, adsız suçun haricî şartı olarak ileri 
sürdüğü esas, her gayriahlâkî fiilin suç sayılmasını önleyecek mahiyette 
ve bu bakımdan kıymetlidir. Fakat, müellif vazettiği temiıaatı, usûl 

(83) Ancel : Bir kanun hükmünün... Ad. Cer. 1938, sah. 216. 
(84) Ancel: a. g. m., sah. 217. 
(85) Tedbirler için bak : Yukarıda sah. 19 
(86) Taner : a. g. e., sah. 142. 
(87) Bak : Yukarıda sah. 21 ve mü. 
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garantileri ile tarsin etmek isterken tenakuza düşmüş oluyor. Çünkü 
Campos, ceza kanunlarının elastikiyetten mahrum oluşlarını bir mahzur 
olarak ileri sürdüğü halde, teklif ettiği sistem, hâkimi jürinin kararlarını 
tatbikle mükellef bir makine haline getirmektedir (83). Bu yolu seçme
si, müellifin, kanunda gösterilmiyen fiillerin cezalandırılması halinde 
kanunilik prensibinin terkedilmiş olacağım anladığını gösterir. Bu nok
tada, ceza tâyinindeki keyfilikten kurtulmak için, ferdî hürriyetin ana 
teminatı sayılan eski bir prensibe, kuvvetlerin ayrılığı prensibine iltica 
etmiştir. Suçu jüriye ve cezayı hâkime tâyin ettirmesindeki gaye budur. 
Jüri müessesesinin, kanun vazıına müracaat müessesesi gibi geç işleyen 
bir mekanizma olmaması itibarile, daha pratik olabileceği düşünülebilir. 
Fakat, memleketin muhtelif bölgelerindeki jürilerin verecekleri kararlar
daki mübayenetlerin izale ve hükümlerinin tevhidi, çözülmesi çok güç 
bir problemdir (89). 

Müellifin kıyası müdafaa ederken ileri sürdüğü gerekçeler de kabili 
tenkittir. 

Campos, kanun vazıımn, suç sayılabilecek bütün fiilleri önceden 
derpiş edemeyeceğini, bu itibarla hâkime kıyas imkânının tanınması lâ-
zımgeldiğini söylüyor. Filhakika iktisadî siyasî ve içtimaî sahadaki geliş
meler, suç sayılması mümkün yeni fiiller yaratabilirler. Fakat, bu, bü
yük bir mahzur tevlid etmez. Çünkü kanun vazıımn derpiş etmediği fi
iller, kamu düzenini fazla ihlâl etmeyen fiillerdir. Diğer taraftan, bu 
fiillerin hemen çıkarılacak kanunlarla müeyyide altına alınması kabil
dir (90) (91). 

Kanundaki boşluklardan istifade eden ahlaken düşük kimseler ye
rine neden mağdur korunmuyor düşüncesi, kıyas lehinde oldukça kuv-
vedi bir durum yaratmağa müsaittir. Fakat, içtimaî münasebetlerde em
niyetin asıl olduğu düşünülür ve ferdleri kanunun açıkça menetmediği 
herşeyi yapmakta haklı kılan sebepler nazan itibare alımrsa, mağduru 
cezaî himayeden mahrum bırakıp sadece hukukî müeyyidelerle tatmin 
cihetine gitmekteki hikmet kolaylıkla anlaşılır. 

Diğer taraftan, adsız suçun ne olduğu kat'î surette tebeyyün etmiş 
değildir. Eğer ceza kanununda gösterilmemiş bir fiil cezalandırılacakça 
bu takdirde jüriye, Sovyet hâkimine tanınan salâhiyet kadar geniş bir 

(88) Ancel : a. g. m., sah. 214. 
(89) Ancel : İbid. 
(90) Taner : a. g. e., sah. 142. 
(91) 1870 tarihli İspanyol ceza kanununun 2. m. ne göre : bir mahkeme, kanun ta

rafından cezalandırılmış olmamakla beraber tecziyeye lâyık bir fiilden haber
dar olduğu takdirde, bu fiili, tecziyesini mucib sebeplerle birlikte hükümete 
bildirmeğe mecburdur. 
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salâhiyet verilmiş olur. Eğer suç, ceza kanunundaki bir hükmün ihlâlin
den ibaret ise bu takdirde tekrar kanunilik prensibine avdet edilmiş 
olur (92). 

f) Kanaatimiz: 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz: kıyas ceza hukukuna girdiği tak
dirde kanunilik prensibini terketmek zarureti vardır. Biz, kanunilik 
prensibini ferdî hürriyetin en emin garantilerinden biri olarak telâkki 
ettiğimiz için kendisinden vazgeçilemeyeceği kanaatındayız. Bu sebep
le suç ve ceza vazeden hükümlerde kıyasa müracaat edilmesini doğru 
bulmuyoruz. Yalnız, bu noktada, ceza kanunlarında sadece suç ve ceza 
vazeden hükümlerin değil, aynı zamanda beyan edici ve kanunî tarifler 
gibi izah edici hükümlerin mevcud olduğuna işaret etmek lâzımdır. Ce
za tâyininde müessir olan, manevî mes'uliyet esaslarını tesbit eden, suç 
irtikâbında ortaklık hallerini tâyin eden hükümler de bunlara eklenebi
lir. Acaba bu gibi hükümlerin kıyasen tatbikine cevaz var mıdır? Kana-
atımızca bunlardan suçlunun aleyhine netice verebilecek mahiyette olan
larının kıyasen tatbiki kanunilik prensibi ile uyuşamaz. Fakat diğer hal
lerde kıyaslamaya yer vermek kabilidir (93). 

B — Cezaların Kanuniliği Prensibi : 

a) Prensibin mâna ve şümulü : 

Cezaların kanuniliği prensibi suçlunun, işlediği suç için kanunda 
yazılı cezadan başka veya daha ağır bir ceza ile cezalandırılmamasını 
âmirdir ve suçların kanuniliği prensibini tamamlar. Gerçekten, bir hu
kuk sisteminde suçlann kanuniliği prensibi kabul edilip ceza tâyininde 
hâkim serbest bırakılırsa! bundan fevkalâde mahzurlu neticeler doğar. 

T. C. K. 1. m. de «Kanunda, yazılı cezalardan başka bir ceza ile 
kimse cezalandınlamaz» hükmünü koyarak kaideyi kabul ettiğini gös
termiş ve 29/1 m. de «kanunda sarahaten yazılı olmadıkça cezalar ne 
arttırılabilir, ne eksiltilebilir ve ne de değiştirilebilir» demek suretile bu
nu teyid etmiştir. 

Cezaların kanuniliği prensibi, iptidaen, tıpkı suçlann kanuniliği 
prensibinde olduğu gibi, en sert şekli ile tatbik olunmuş, her suç için 
sabit cezalar konarak hâkime takdir hakkı tanınmamıştır (94). Fakat, 
bir yandan XIX. asrın sonlarına doğru gelişmeğe başlayan fikir hare-

(92) Bak. Ancel : Bir kanun hükmünün.. . Ad. Cer. 1938, sah. 215. 
(93) Aynı mahiyette Erem : a. g. e., sah. 5 -6 . 
(94) Taner : a. g. e., sah. 563. 

26 



ketleri ve diğer taraftan eski rejimin keyfî adaletinin kötülüklerinin ya
vaş yavaş unutulmuş olması sebebile, hâkimin sübjektif ve keyfî hare
ketlerinden duyulan korkunun azalması prensibin şümulünde değişiklik
ler husule getirdi. 

Tatbikat, her suç için tek ve sabit ceza vermenin doğru bir usûl 
olmadığını gösterdi. Cezayı, her fiilin ve failin hususiyetine göre tâyin 
etmenin yollan araştınldı. Kanun vazıının fiillerin işleniş şekilleri ile 
faillerin çeşitli ahlâkî durumlanna göre hüküm koyması beklenemeye
ceğine göre tek ve sabit cezadan vazgeçmek lâzımdı. Tek ve sabit ceza 
vermek zorunda kalan hâkim, fiil ve failin hususiyetlerini nazarı itibare 
alamayor ve bu yüzden adalet gerektiği gibi tevzi edilemiyordu. 

Mütefavit cezalar sistemi böylece doğdu (95). Bu sistemde, mahi
yeti icabı sabit olan cezalar istisna edilirse, bütün suçlann cezalan bir 
aşağı ve bir de yukarı had olmak üzere iki had arasında gösterilmiştir. 
Hâkim bu iki had arasından gereken cezayı tâyin eder. Hattâ suçun ka
nundaki cezası mütenavip ise bu cezalardan birini veya her ikisini vere
bilir. Mütenavip cezalı hüküm aynı suçlu tarafından birden fazla ihlâl 
edilmişse, mevzuubahis hükmün her ihlâl için değişik şekillerde tatbiki 
mümkündür (96). 

Ceza tâyininde hâkime tanınan takdir hakkının ne kadar geniş ol
duğunu gösteren hükümlere bütün ceza kanunlannda kesretle tesadüf 
olunur. T. C. K. nun cezanın hadlerini göstermeyip, «bir fesat heyetine 
maksadını icra için silâh» temin eden kimsenin ağır hapis cezası ile tec
ziye edileceğini bildiren 150. m. si bunlardan birisidir (97). Bugün hâ
kim, lüzum görürse takdirî tahfif sebeplerini uygulamak suretile bir kim
seyi kanundaki cezasından daha az bir ceza ile tecziye etmek salâhiyeti
ni de kazanmıştır. Fiil ve failin hususiyetleri o derece ehemmiyet kes-
betmiştir ki, hâkim icabı hale göre faili cezalandırmamak hakkına da 
sahip olmuştur. T. C. K. nun karşılıklı hakaret halinde mahkemeye, ce
zayı suçlulardan biri veya her iki taraf hakkında ıskat salâhiyeti veren 
maddesi (m. 485) bunun misâllerinden biridir. Tecil müessesesi de ce-
zalann ferdileştirilmesi gayesi ile ihdas edilen ve kazaî organlann salâ
hiyetini genişleten müesseselerden biri olmuştur. 

Zamanımızda, idarî merciler, cezalann infazı konusunda bazı hak
lar elde etmişlerdir. Hürriyeti bağlayıcı cezalarda uygulanan devre sis
temi, infaz müesseselerinin zarurî müdahalelerinin icabettirmektedir Bir 
devreden diğerine geçmede esas alınan iyi hal'in tesbitinde ve uslandı-

(95) Taner : a. g. e., sah. 563. 
(96) Erem : a g. e., sah. 168. 
'ı97) Aynı mahiyette bir hüküm 151 m. de de vardır. 
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ğı anlaşılan bazı mahkûmlar hakkında tatbik edilen şartla salıverme 
muamelesinde idare ve infaz müesseselerinin rolleri vardır. Bu muame
leler, daima hâkim tarafından verilen cezanın tamamen bitmeden çekil
miş sayılması neticesini doğurmaktadır. Cezanın bir gayesi de suçlunun 
ıslahı olduğuna nazaran, ıslah, mahkemece tâyin edilen müddetin hita
mından önce sağlanmışsa, kanuniye!, kaidesinin şümulünde değişiklik 
yapmalarına rağmen bu müesseselere tatbik sahası tanınması yerinde 
olmuştur. 

Buraya kadar söylenenlerden şöyle bir netice çıkarmak mümkündür: 
zamanımızda, ceza tâyin salâhiyeti teşriî kuvvetin inhisarından çıkarak 
kısmen kazaî kuvvetin iktidarı dahilinde girmiştir. Hâkim, kanunun gös
terdiği hadler dahilinde kalmak ve kanunun tesbit ettiği ceza nevinin 
dışına çıkmamak şartı ile, uygun gördüğü miktarda ceza vermek imkân
larını elinde bulundurmaktadır. Hâkimin salâhjyetlerindeki bu gelişme, 
cezaların kanuniliği prensibinin şümulünde değişiklik yapmakla beraber 
esasında bir değişmeğe sebep olmamıştır. Ceza tâyininde de kanunu 
esas olarak almak, icabeder. Cezaları tesbit eden ve bunların ağırlaştırı
cı sebeplerini gösteren metinleri kıyasen tatbik caiz değildir (98). Örf 
ve âdetin ceza tâyininde de yeri yoktur. 

b) Emniyet tedbirleri ve kanunilik prensibi. 

1. Mukayeseli Hukukta. 

Acaba emniyet tedbirleri kanunilik prensibine tâbi midirler? Yeni 
ceza kanunlarından İtalyan ceza kanununda emniyet tedbirlerinin kanu
niliği sarahaten hükme bağlanmıştı)*. Hiç kimse kanunda gösterilmemiş 
bir tedbire tabi tutulamaz. Bununla beraber, aynı kanun, emniyet ted
birlerinin tatbik edildikleri zaman meriyette bulunan kanuna tabi ola
cakları hükmünü koymak suretile kaideye bir istisna vazetmiştir. Diğer 
taraftan kanun, suç işlememiş olmasına rağmen cemiyet için tehlikeli 
olan kimseler hakkında da bu tedbirlerin uygulanacağını kabul etmek
tedir. «Ceza ile emniyet tedbirleri arasında aşılmaz duvarlar» mevcud 
olmadığı düşünülürse (99), bu halin suçsuz ceza olmaz prensibine mu
halif düştüğü neticesine (100) varılabilir. 

1937 tarihli isviçre ceza kanununda emniyet tedbirlerinin kanuni
liği hakkında bir sarahat yoktur. İtalyan kanununun yer verdiği makable 
şümul kaidesine de bu kanunda rastlanmaz. Bununla beraber, İsviçreli 

(98) Taner : a. g. e, sah. 144. 
(99) Erem : Emniyet tedbirleri, A. Ü. H. P. D. 1944, sah. 355. 
(100) Aynı mahiyette Ancel : Muasır mevzuatta.... Ad. Cer., 1938, sah. 133. 
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müellifler, kanunda yazılı olanlardan başka bir tedbirlerin uygulanama
yacağı ve fakat bu tedbirlerin makable şümul veya ademi kaidesine bağ-
lanamayacağı neticesine varmışlardır (101). 

Modern mevzuatta emniyet tedbirlerine ait hususlarda kanunilik 
prensibine yapılan bu çeşit muhalefetleri haklı göstermek için, emniyet 
tedbirleri bahis mevzuu olduğu zaman ceza kanununun şümulü dışına 
çıkıldığı söylenmiştir (102). Bu fikre iştirak etmiyoruz. Kanaatımızca, 
ceza hukukunda lehde olan kanun hükümlerinin tatbik edileceği kaide
sinin emniyet tedbirleri mevzuunda terki için sebep mevcud değildir (103) 

2. Türk Hukukunda: 

T. C. K. kanunilik prensibini koyan 1. m. de yalnız suç ve cezalardan 
bahsetmektedir. Sırf mezkûr metnin lâfzına bakılarak emiyet tedbirleri
nin kanunilik prensibinin şümulü dışında bırakıldıkları neticesine varı
labilir mi ? Suali menfi tarzda cevablandırmak lâzımdır. Çünkü, 

ı — Kanunumuzda, emniyet tedbiri mahiyetinde bazı tedbirler 
mevcud olmakla beraber (104) «emniyet tedbiri» tabirine tesadüf edi
lemez. Zira emniyet tedbirleri müstakil bir müessese olarak kanunumu
za girmemiştir.* Bilâkis muhtelif maddelerde (m. 28, 42, 112, 307/2) em
niyet tedbirlerinden ceza olarak bahsedilmektedir. Şu halde, kanunun, 
1. m. de emniyet tedbirleri tâbirinin ademi mevcudiyetinden, bunlar hak
kında kanunilik prensibinin câri olmıyacağı neticesi çıkarılamaz. 

ıı — Maamafih, kanunun ruhundan, kanunda yazılı olmayan bir 
tedbirin tatbik edilemeyeceği neticesi çıkmaktadır (105). 26, m. nin 
«kanun hangi ahvalde mahkemece verilen cezaya fer'î olarak emniyeti 
umumiye idaresinin nezareti altında bulundurulmak cezasını ilâve et
mek iktiza edeceğini tâyin eder» şeklindeki ifadesi de bu kanaati tak
viye etmektedir. Bu sebeple T. C. K. nun kanunsuz emniyet tedbiri ol
maz kaidesini kabul ettiği neticesine varabiliriz (106). 

c) Müddetsiz Hüküm: 

1) Esasları: 

Cezaların ferdileştirilmesi yolundaki cereyan, müddetsiz hüküm 
müessesesinde en ziyade ileri gitmiş tatbik şeklini bulur. Müddetsiz hü-

(101) Erem : a. g. m., sah. 359. 
(102) Ancel : a. g. m., sah. 1339. 
(103) Bak. Erem: a. g. m., sah. 352. 
(104) T. C. K. m. 28, 54, 53, 48, 404/3, 573. 
(105) Erem: a. g. e., sah. 10. 
(106) Erem : ibid. 
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küm usulüne göre, mahkeme sanığın kendisine isnad olunan suçu işle
yip işlemediğine bakar. Eğer işlediği kanaatma varırsa sadece failin suç
luluğunu bildirmekle yetinir; yoksa, kendisine tatbik olunacak cezanın 
miktarını veya nev'ini göstermez. Uygulanacak müeyyidenin nevi ve mik
tarını tâyin cezaların infazı ile uğraşan kurumlara ait bir iştir. Bu ku
rumlar, mahkûmu tetkik ve müşahedeye tabi tutarak kendisine hangi 
cezanın veya tedbirin tatbik edileceğini kararlaştırırlar. Bunu yaparken 
de ceza veya tedbirin tatbik müddetini tâyin etmezler. Suçlu, işlediği 
suçun ağırlığına bakılmaksızın, tıslanıncaya kadar ceza müessesesinde 
kalır. Uslanmış olmak şartı, ağır bir suç işlemiş olan kimsenin kısa bir 
müddet sonra serbest bırakılmasını mümkün kılmakla beraber, hafif suç 
işlemiş bir şahsın uzun müddet hattâ, müebbeden hürriyetinden mah
rum edilmesi neticesini doğurabilir. 

Suç failinin uslanıp uslanmadığı, muayyen fasıllarla toplanan ve ha
pishane idarecileri, adliye mensupları ile mütehassıslardan müteşekkil 
komisyonlarca tesbit edilir. Eğer komisyonda mahkûmun salâh buldu
ğu kanaati uyanırsa, kendisi, tecrübe mahiyetinde şartla salıverilir. Tec
rübe neticesinde verilecek karar, hürriyetin iadesine yahut ceza ve ted
birlerin uygulanmasına devama dair olur (107). 

2. Gelişmesi: 

Müddetsiz hüküm, pozitivizmin mahsûlüdür. Pozitivist mektebin en 
büyük temsilcileri olan Garafolo (108) ile Ferri (109), suç işlemek su
retiyle cemiyete intibak edemediğini gösteren suçlunun, gayrimuayyen 
müddetle cemiyetten uzaklaştırılmasını ve yeniden intibak kabiliyeti 
gösterecek olanların serbest hayata iade edilmelerini istiyorlardı. Pozi-
tivistler, suçluyu bir hastaya benzetirler. Nasıl, hastalığın ne kadar sü
receği önceden kestirilemez ve verilecek ilâcın dozu müddeti kısaltır ve 
uzatırsa, suçlunun da ne kadar müddet zarfında cemiyete intibak ede
bileceğini onunla bir iki defa karşı karşıya gelmiş olan hâkimin tesbit 
etmesi kabil değildir. Bu sebeple, suçlu, bir ceza müessesesinde tetkik 
ve müşahadeye tâbi tutulmalı; eğer gayri kabili ıslah olduğu anlaşılırsa 
müebbeden orada kalmalı, eğer. cemiyete intikal edebileceğine kanaat 
getirilmişse serbest bırakılmalıdır. 

Müddetsiz hüküm doktrinal bakımdan kaynağını İtalya'dan almak
la beraber ilk defa A. B. D. de tatbik mevkiine konulmuş ve orada te
kâmül etmiştir. Amerikada müddetsiz hükmün tatbik olunduğu ilk mü-

(107) Müddetsiz hüküm müessesesi hakkında bak. Taner: a. g. e., sah. 565 ve mü. 
(108) Bak. Taner: a. g. e., sah. 43. 
(109) Bak. Taner: a. g. e., sah 49. 
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essese, ıslahı kabil olanları cemiyete intibak ettirmeğe çalışan Elmira 
Islahevidir (110). Cezasını çabuk ikmal edebileceği ihtimalinin mah
kûmu, gayrete, çalışmağa ve nefsini murakabeye sevkedeceği düşünül
müştür. Aynı imkânın şartla salıverme ile de sağlanması mümkün ol
makla beraber, bu usûlün, hâkime, mahkûmun tedavisinin gidişatını 
kontrol etmek fırsatını verme ve mahkûma kendi mukadderatının kendi 
elinde olduğu kanaatim yerleştirme gibi üstünlükleri vardır (111) (112). 

Amerikada hayatiyet kazanan müddetsiz hüküm, 1878 Stockholm 
Kongresinde müzakere ve münakaşa edilerek esastan reddedilmiş, 1900 
Brüksel 6. Cezaevleri Kongresinde «müddetsiz hüküm sisteminin kanunî 
cezalarla» bağdaşamayacağı (113) ifade olunmuştur. Fakat, on sene 
sonra Washington Kongresinde yalnız ahlaken ve aklen anormal kimse
lerle, şahsî durumları ilcasile suç irtikâp etmiş olan ve hususî terbiyeye 
muhtaç küçük suçlular hakkmda müddetsiz hükme cevaz verildiğini gö
rüyoruz (114). 1925 Londra Kongresi müddetsiz hüküm bakımından bir 
dönüm noktası teşkil eder. Bu kongre, aleyhdeki bir çok cereyanlara rağ
men şöyle bir karar ittihaz etti: «Müddetsiz hükümler, cezanın ferdileş-
tirilmesinin zarurî bir neticesi ve suçluluğa karşı sosyal müdafaa tedbir
lerinin en ziyade müessir olanıdır.» 

Amerikan tatbikatından ve kongrenin temayülünden cesaret bulan 
Avrupa memleketleri de hudutsuz hüküm müessesesine kanunlarda yer 
vermeğe başladılar. Genç suçlulann ıslah ve terbiyesine dair olan 1928 
tarihli Federal Avusturya kanunu ve 1930 tarihli bir Alman tasarısı ile 
1931 ve 1933 tarihli kanunlar küçük suçlular için müddetsiz hükmü ka
bul ettiler. 

1930 İtalyan ceza kanunu ile 1937 îsviçre ceza kanunu müddetsiz 
hükme emniyet tedbirleri mevzuunda yer verdiler (115). 

3. Türk Hukukunda Müddetsiz Hüküm: 

Müddetsiz hüküm Türk hukukuna da yabancı değildir. 1267 tarihli 
Kanun - u Cedit'de, infazı bakımından mükemmel esaslara bağlanmış 
olmamakla beraber müddetsiz hüküm müessesesi vardı (116). 

(110) Grünhut : Max. Penal Reform, sah. 113. 
(111) Grünhut : İbid. 
(112) Bu usûl sonradan bütün eyaletlerde tatbik edilmiştir. 
(113) G r ü n h u t : a. g. e., sah. 114. 
(114) G r ü n h u t : ibid.; Tane r : a. g. e., sah. 566-7. 
(115) Brem : a. g. m., sah. 357 ve mü. 
(116) Kanunun 1. faslının 15. m. de « . . . fakat muini katil nisadan ise taifeyi ni

saya mahsus mahbeste ıslahı nefs edinceye kadar hapsoluna» denilmekte ve 
2. faslının 5. m. de sarkıntılık edenler ve kumarbaz ve sarhoşlar hakkında, 
«cünhalarına göre mesagı şer'î olduğu veçhile öldüresiye olmıyarak kaimen 
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T. C. K., cezalar bakımından müddetsiz hükmü kabul etmez. An
cak bazı emniyet tedbirlerinin, bazaıı yukarı had gösterilerek (m. 53 - 54) 
bazan da hiç bir had tâyin edilmeksizin (m. 46, 404, 573) karar altına 
alınabileceğine dair hükümler ihtiva eder. 

ı — Suçu irtikâp ettiği sırada 11 yaşını bitirmemiş olanlarla 11 
yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış olan ve suçu fark ve temyiz ile 
işlemiş küçüklerin, suçları, bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı 
müstelzim ise azamî 18 yaşma kadar kalmak üzere terbiye ve İslah için 
Devlet murakabesindeki bir müesseseye konulmasına karar verilebilir 
(m. 53/2, 54/1). 

ıı — Fiili işlediği zaman şuur ve harekâtının serbestisini tamamen 
kaldıran aklî bir maluliyete müptelâ olan kimselerin bir müddetle bağlı 
olmamak üzere, salâhları tıbben tebeyyün edinceye kadar muhafaza ve 
tedavi altına alınmalarına hükmolunur (m. 46). 

ıu — Uyuşturucu maddeleri kullanmakta alışkanlığı (m. 404/3) 
ve sarhoşlukta itiyadı (m. 573) iptilâ derecesine varmış olanların da sa
lâhları tıbben tebeyyün edinceye kadar bir hastahanede tedavi ve mu
hafaza edilmelerine hükmolunur. 

4. Müddetsiz Hükmün Faydaları: 

Halen tatbik edilmekte olan müddetli hüküm usûlünde hâkim, suç
luyu bir iki defa gördükten sonra kendisine, 1 ay 15 gün, 2 sene 4 ay 
3 gün, 17 sene gibi, âdeta bazı hâdiselerin formüle vurulmasından elde 
edilen neticelere benzeyen cezalar vermektedir. Bu hiç bir zaman, mah
kûmun, tâyin edilen müddetlerin hitam bulduğu gün uslanmış olmasını 
temin etmez. Bilakis mahkûmun, mevzuubahis müddetlerin sona erme
sinden evvel ıslahı nefs etmesi kabildir - bu takdirde ceza müessesesin
de tutulması için sebep kalmamıştır-, yahut, muayyen müddetin geçmiş 
olmasına rağmen kendisinde salâh emareleri görülmemiştir- bu takdirde 
cezanın şeklen çekilmiş olması hürriyetine kavuşmasına sebep olmama
lıdır. 

Müddetsiz hüküm ise, mahkûmların ne dereceye kadar salâh.,bul
duklarını veya psikolojik durumlarındaki tahavvülleri tetkik ve müşahe-

üçten nlhayetinnihaye yetmişdokuz adetle kadar değnek darbile tazir kılına 
ve bu suretle bulunan edepsiz ve kumarbazların bir iki defaya kadar tu tu
lursa yine haklarında taziri mezkûr icra kılınıp andan sonra fazahatı mezkû-
reyi ihtiyar eyler ise ısrar demek olacağından olveçhile ısrarı takdirinde 
kendisinde nedamet ve tevbei satıiha hasıl oluncaya kadar Dersaadette ise 
küreğe ve taşrada ise prangaya vazoluna» şeklinde bir hüküm bulunmakta
dır. 3. faslın 13. m. de ise cemiyet için tehlikeli şahısların « . . . salâhı zahir 
oluncaya kadar müddeti temdit kılına» hükmü vardır. 
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de yolu ile tesbite yarayan imkânları ihtiva ettiği için suçların ceza mü
esseselerinde lüzumundan fazla tutulmalarına veya uslanmadan sahve,-
rilmelerine mani olarak cezaların tam mânasile ferdileştirilmesine yar
dım eder. 

5. Müddetsiz Hükmün Mahzurları.; 

Müddetsiz hüküm usûlünün en büyük mahzuru ferdî hürriyeti teh
likeye düşürmesidir. Salahiyetli makam ve şahıslar, bu usûlde bir mah
kûmun mukadderatını, kendilerine verilen malûmata dayanarak tâyin 
edeceklerdir. Verilen malûmatın yanlışlığı varılan kararların da yanlışığı 
neticesini doğurur. Filhakika, müddetsiz hükümle mahkûm edilmiş kim
senin hal ve gidişatını tetkik ederek karar veren komisyonların daima isa
betli neticelere vardıkları hususu cayi sualdir. 

Zira, mahkûmun istikbalini tâyin edecek karar, daha ziyade, birer 
tali memur olan gardiyanların verecekleri malûmata dayanacaktır. Mah
kûmun gidişatını kontrolle mükellef olan heyet âzası ve ceza müessesesi 
müdürü işlerinin ne kadar ehli olurlarsa olsunlar durum değişmiyecek-
tir. 

«Bu muamele, bazı kimselerin vaktinden evvel salıverilmelerini is
tilzam etmesi dolayısile, sosyete için zararlı olmakla beraber, belki pek 
o kadar vahim sayılmaz ise de, diğer bazı kimselerin, hâl ve vaziyetle
rin nazaran salıverilmeleri iktiza ederken gayrimuayyen bir müddetle 
ceza müesseselerinde alıkonulmalarım mucib olmak suretiyle, şahsî hür
riyet ve masuniyet esasları ile telifi mümkün olmayan neticeler doğurur» 
(117). 

Diğer taraftan, hafif bir suç işleyen kimsenin , pek uzun bir müddet 
cezaevinde kalması, buna mukabil vahim bir suç irtikâp eden şahsın kı
sa bir müddet sonra serbest bırakılması, cezaların suçlarla hemahenk 
olması esasına da aykırıdır. 

Müddetsiz hüküm usûlü, esasen teşriî kuvvete ait olan ve zamanı
mızda kısmen kazaî kuvvete geçmiş bulunan ceza tesbiti salâhiyetini 
idarî mercilere intikal ettirmek suretile cezaların kanuniliği prensibine 
de muhalif kalmıştır.. 

Müddetsiz hüküm müessesesinin aleyhinde olanlar, bu müessesenin, 
müddetli hüküm müessesesinin mahzurlarını önleyecek yegâne çare ol
madığı kanaatındadırlar. Ezcümle, şartla salıverme, hususî af aynı ga
yeye hizmet edebilirler. Cezalarını çektikleri halde uslanmayanların da 
emniyet tedbirlerine tâbi tutulmaları mümkündür (118). 

(117) Tane r : a. g. e., sah. 567. 
(118) Taner : a. g. e, sah. 569; Erem : a. g. m., sah. 353. 
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d) Nisbî Müddetsiz Hüküm : 

Nisbî müddetsiz hüküm sisteminde hâkim, failin sadece suçluluğu
nu ilân etmekle kalmaz, tatbik edilecek cezanın, azamî ve asgarî had
lerini göstermekle ceza tâyininde aktif bir rol almış olur. Bu usûle uyu
larak 1 ilâ 5 sene hapse mahkûm olan kimse, bir seneden evvel ceza mü
essesesinden çıkamayacağı gibi, beş senenin hitamında hiç bir mülâha
za ile serbestisinden mahrum edilemez. Buna mukabil iyi hâl gösterirse, 
bu iki had arasında herhangi bir zamanda hürriyetine kavuşabilir. 

Halen A. B. D. de mutlak müddetsiz hüküm, yerini, nisbî müddet-
sizliğe bırakmıştır. Gerçekten, nisbî müddetsizlik, bir çok mahzurlarını 
taşımaması itibariyle mutlak müddetsizliğe karşı daha ziyade tercihe şa
yandır. 

Cezalar bakımından mutlak müddetsiz hüküm reddedilmekle bera
ber, emniyet tedbirlerinin tatbikinde bu sistem terviç edilmektedir (119). 
Suçludaki cemiyet için tehlikelilik halinin ne zaman ortadan kalkacağı 
bilinemeyeceğinden emniyet tedbirlerinin müddetsiz olarak tatbiki is
tenmekte, yeni ceza kanunlarının da bü fikri benimsedikleri görülmekte
dir. 

Meselâ", Yeni İtalyan ceza kanununa göre: cemiyet için tehlikelilik 
hali ortadan kalkmadıkça veya kanunda musarrah asgarî müddet dol
madıkça emniyet tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilemez (120). As
garî müddetin hitamında hâkim, tehlikelilik halinin devam edip etmedi
ğini araştırır. Tedbirin devamına karar verirse yeni bir tetkik müddeti 
tâyin eyler. Aynı işlem, menfi karar verildikçe devam eder (121). isviç
re ceza kanununda yer alan bazı emniyet tedbirlerinin de müddetsiz ola
rak tatbik edildikleri hükümlerinin tetkikinden anlaşılmaktadır (m. 42 
ve 43). 

e) Kanaatimiz: 

Ceza, suçun ağırlığı ile mütenasip olmak lâzımdır. Başka bir söyle
yişle, suçun vahamet derecesi, cezanın şiddetini tâyin eder. Bu itibarla 
ceza tâyininde müddet bakımından kat'îlik tercih edilmek lâzımgelir. 
Ancak, ceza vermekteki gayelerden biri de suçluyu islâh olduğuna göre 
nisbi müddetsiz hükmün, bunu sağlayabileceğini düşünerek, mevzuata 
girmesini temenni ediyoruz. Emniyet tedbirleri için de aynı şeyi düşü-
tnüyor, mahiyeti icabı müddetsiz tatbiki gerekenler hâriç, diğerlerinde 

(119) Taner : a. g. e sah. 569; Erem : a. g. m., sah. 353. 
(120) Erem: a. g. m., sah. 358. 
(121) Erem : İbid. 
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nisbî müddetsizliği tercih ediyoruz. Her nekadar, emniyet tedbirleri, su
çun vahamet derecesine göre değil, suçlunun tehlikelilik derecesine göre 
tatbik edilirlerse de ferdî hürriyetle olan sıkı ilgileri unutulmamalıdır. 

/ / / . CEZA KANUNLABININ MAKABLE ADEMÎ ŞÜMULÜ : 

Ceza kanunlarının makable ademi şümulü prensibi gereğince, işlen
diği zamanın kanununa göre suç sayılmayan bir fiil, sonradan yürürlüğe 
giren bir kanunla cezalandınlamaz. Kaide, yapısı itibarile ayrı olmakla 
beraber, gerek, aynı fikir cereyanından mülhem olması, gerekse tatbikî 
neticeleri bakımından suç ve cezaların kanuniliği prensibini tamamlar 
(1). Makable ademi şümul prensibi, şahsî hürriyet ve mas'uniyetin te
mini bakımından kanunilik prensibi kadar faideli ve lüzumludur. Ma
kable şâmil olan bir ceza kanunu, kamu hakları mefhumu ile bağdaşa
maz (2). 

A — Kaideyi İzah Eden Nazariyeler : 

a) Klasik Nazariye : 

Klasikler kaidenin zaruriliğini şu şekilde izah etmektedirler: bir fül 
işlendikten sonra yürürlüğe giren bir kanun o fiili suç saymış veya su
çun cezasını arttırmışsa geçmişe şâmil olmamalıdır. Aksi. takdirde, ferdî 
hak ve hürriyetler çok kuvvetli bir silâhın tehdidi altında kalmış olurlar. 
Aynı zamanda, sonradan mer'iyete giren bir kanunun geçmişteki hâdi
selere tatbiki, meşru bir fiili suç saymışsa, suçların kanuniliği prensibi
ne; suçun cezasını arttırmışsa, cezaların kanuniliği prensibine muhalif 
olur (3). 

b) Pozitivist Nazariye: 

Pozitivistler makable ademi şümul prensibinin aleyhindedirler. On
lara göre: suç, ferd ve cemiyet hayatı için tehlikeli olan fiildir. Cemiyet 
ve ferdin hayat şartları değiştikçe suçun vasıflan da değişir. Devlet, bu 
değişiklikleri nazarı itibare alarak suçun yarattığı tehlike ile mütenasip 
hükümler koyar .Yürürlükteki kanunu, tehlike ile mütenasip yegâne ka
nun olduğu için, cemiyeti layıkile korumak maksadile, yürürlüğe girme
sinden evvel veya sonra işlenmiş bütün fiiller hakkında tatbik etmek lâ
zımdır (4). 

(1) Erem : a. g. e, sah. 6. 
(2) Erem: a. g. e., sah. 37. 
(3) Erem : a. g. e., sah. 37. 
(4) Erem: a. g. e., sah. 37-8 . 
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e) Nazariyelerden Çıkan Netice : 

Prensibin muhafazası gereklidir. Aksi takdirde ferdlerin hareket ser
bestisi, yerini, fiillerinin ileride suç sayılması endişesine tarkedecek ve 
şahsî hürriyetlerin tehlikeli bir şekilde tahdidi kabil olacaktır. Bu dü
şünce, yalnız, sonraki kanunun evvelce meşru sayılan bir fiili suç sayma
sı halinde doğru olmayıp, sonraki kanunun evvelce suç sayılan bir fiilin 
cezasını arttırması halinde de doğrudur. Hernekadar, suçlu fiili ile ceza 
kanununa muhalefet etmişse de, suçu irtikâp ederken eski kanunda ya
zılı cezayı hesaba kattığı, ceza daha ağır olsaydı suçu işlememesi ihtima
linin mevcud olduğu unutulmamalıdır (5). 

B — Kazaî Ve Teşriî Tefsirin Makable Şümulü : 

Ceza kanunları gibi, ceza kanunlarının kazaî tefsirleri de makable 
şâmil değildir. Temyiz Mahkemesinin bu mevzuda hir içtihadı vardır: 
«kazaî yorumların evvelâ şümulü olmayıp yorum varillinden itibaren 
benzer hâdiselere uygulanır» (6). 

Kazaî tefsirin aksine, tefsir kanunlarının makable şâmil olduğu 
umumiyetle kabul edilmektedir. Denilmektedir ki: yorum kanunları ye
ni hüküm koymazlar, sadece kanunun hükmünü açıklamak suretile onun
la birleşirler (7). Bununla beraber., kanun vazımm tefsir kanunları va
sıtası ile yeni hükümler koymakta olduğu bir gerçektir. Prof. Erem, me
seleyi Türk hukuku bakımından mütalâa ederek, yeni hükümler koyun 
tefsir kanununun hâkim tarafından olduğu gibi tatbik edilmesi lâzımgel-
diği neticesine varıyor. Zira, demektedir, anayasa dürüstlüğü zedelen
miş olmakla beraber, hâkim bu ihlâlin müeyyidesi değildir (8). Mevzu
atımızın bugünkü durumu karşısında bu fikir maalesef doğrudur. 

C — Lebdeki Kanunun Makable Şümulü : 

Gerek içtimaî fayda gerekse adalet hissi (9) ceza kanunlarının ma
kable ademi şümulü kaidesinin başka bir prensip ile tamamlanmasını 
zarurî kılar. Bu, lehde olan kanunun makable şâmil olduğu kaidesidir. 
Bu kaide suçların işlendikleri zamanın kanununa tabi oldukları kaidesi
nin bir istisnasını teşkil eder. 

Prensibi haklı göstermek için şu fikirler ileri sürülüyor: yeni kanun 
bir fiili suç olmaktan çıkarmışsa artık o fiili cezalandırmakta sosyal fay-

(5) Aynı mahiyette Taner : a. g. e, sah. 174. 
(6) CGK 18.3.1946 T. E. 52 K. 58 (Köseoğlu m. 2). 
(7) Erem : a. g. e., sah. 38. 
(8) Erem : a. g. e, sah. 39. 
(9) Taner : a. g. e., sah. 174 ve mü. 
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da kalmamış demektir. Ceza tâyinin esasını sosyal fayda teşkil ettiğine 
göre bu fiili tecziyeye devam etmemelidir. Cezaların âdil olmaları, suç 
ile ceza arasında âdil bir münasebet bulunması şarttır. Sonraki kanun 
suçun cezasını azaltmak suretiyle evvelce bu nisbetin mevcud olmadığı
nı ilân etmiştir. O halde nisbeti tesis eden yeni kanun tatbik edilmeli
dir. 

Sonradan meriyete giren kanunun yalnız suç ve cezaya taallûk eden 
hükümleri değil, bütün hükümleri, failin lehinde oldukları zaman ma
kable şâmil olurlar. Failin lehindeki diğer bütün kanunlar da aynı hük
me tabidirler (10). Fakat, failin aleyhinde olsalar bile ceza sayılmayan 
müeyyideler, meselâ, muhafaza ve zabıta tedbirleri hakkındaki hüküm
lerle usûl kanunu hükümleri, infaz ve mahkeme teşkilâtı kanunları ma
kable şâmildirler. 

T. C. K. da da lehde olan kanunun makable şâmil olacağı esası ka
bul edilmiştir. Kanunun 2. m. si, bir suçun işlenmesinden sonra neşredi
len kanunla cürüm veya kabahat olmaktan çıkarılması halinde failinin 
cezalandırılmayacağı ve eğer hükmolunmuşsa, cezanın ve kanunî neti
celerinin kendiliğinden kalkacağı hükmünü koymaktadır. Maddenin 2. 
paragrafı sonraki kanunun suçu tamamile kaldınlmayıp, eskisinden fark
lı hükümler koymuş olması halinde ne şekilde hareket edileceğini gös
termektedir: eğer suçun irtikâp edildiği «zamanın* kanunu ile sonradan 
neşrolunan kanunun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde olan 
kanun tatbik ve infaz olunur.» 

D — Müddetli Kananlar : 

Müddetli kanunlar bakımından 2. m. de yazılı sistemden inhiraf 
edilmesi istenmiş ve denilmiştir ki: 

Müddetli kanunların ne zaman yürürlükten kalkacakları bilindiği 
için, bu tarihe yakın zamanda işlenen suçların faillerinin, 2. m. ye uyul-
duğu takdirde cezalandı almaları imkânsız olur. Cezasız kalma ihtimali 
ise suçların artmasını mucib olur. Bu da kanunun tesis ettiği düzene kar
şı saygının azalması demektir. O halde, müddetli kanun yürürlükten 
kalkmış olsa bile, yürürlüğü sırasına verilen cezaların infazına devam 
etmeli, suç, kanunun yürürlükten kalkmasından sonra meydana çıkmış 
veya hükme bağlanmışsa ceza verilmeli yahut infaz edilmelidir (117). 
Zaten kanun vazıı, müddetli kanun yapmak suretile ceza kanunlarının 
zaman itibarile tatbiki konusundaki hükümlerden ayrılmak istediğini 

(10) Taner: a. g. e., sah. 175. 
(11) Erem : a. g. e., sah. 42-3 ve sah. 43 n. 16'dakl müellifler. 
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zımnen beyan etmiştir. Kaldı ki, müddetli kanunlar bahis mevzuu oldu
ğu zaman ihlâl edilen kanun değil, kanun vaznnm «bazı âcil tedbirler» 
almak hususundaki iradesidir. Kanun yürürlükten kalksa bile bu irade 
mevcud olmakta devam eder (12). 

Kanaatımızca ,bu mevzuda ileri sürülen nazarî esaslar doğrudur. 
Fakat, kanun vaznnm istediğini sarahaten beyan etmek imkânlarına sa
hip olduğu da unutulmamalıdır. Bu sebeple, kanun vazımın, müddetli 
kanunun meriyeti sırasında işlenmiş olan suçlara, meriyetten kalktıktan 
sonra dahi tatbik edileceğini açıkça hüküm altına almaması halinde, «ira
denin devamı» ve «zımmî irade beyanı» gibi mefhumlara müracaat edil
meksizin 2. m. hükmü tatbik edilmelidir (13). 

(12) E rem : İbld. 
(13) Aynı mahiyette Erem : ibid. 
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NETİCE 

Manzini, «hürriyeti seven ve hürriyete lâyık olan millet, kanunların 
eskidiğini ve ihtiyaçları temin etmediğini veya kanunların fenalığım gör
düğü zaman vazıı kanunu, onları ıslaha davet eder, kanunların hallet
mesi lâzımgelen meseleleri asla hâkimlerin şahsî fikirlerine ve kanaatle
rine bırakmaz» (1) der. 

Manzininin bu sözleri doğrudur. Şimdiye kadar muhtelif vesilelerle 
kanundan ayrılmanın kötülüklerine ve yaratabileceği tehlikelere işaret 
ettik. Bu arada, ona körükörüne ve sıkı sıkıya bağlanmanın mahzurları
nı da belirtmeğe çalıştık ve dedik ki : kanuna bağlılık esas olmakla be
raber, kanunun maksadını kifayetli bir şekilde ifade edemediği ahvalde 
hâkime, kanunun hakikî manasını tâyin salâhiyeti tanınmalıdır. Bu tak
dirde, kanun dışına çıkmak suretile yeni bir suç ve ceza yaratmanın teh
likelerinin bertaraf edilmesi ve lâfza sıkı sıkıya merbutiyetin doğuraca
ğı mantıksızlıkların önlenmesi mümkün olur. 

Fakat, hâkimin, kanunu tefsirdeki bütün imkânları kullanmış olma
sına rağmen kendisine tevdi edilen bir fiili, tecziyeye lâyık olduğu halde 
cezalandıramaması mümkündür. Bu takdirde kıyas yoluna gitmenin ve
ya kanunlarda umumî tabirlere yer vermenin dâvayı halletmediğini, bi
lakis yeni meseleler yarattığını da gördük. 

Acaba, kanunun kifayetsizliğini gidermek için başka bir şey düşü
nülemez mi? Geriye son bir teklif kalıyor: kanunların mümkün olan 
sür'atle içtimaî hâdiseleri takibini sağlayacak bir mekanizma kurmak... 
1870 tarihli İspanyol ceza kanununun tesis ettiği sistem (2) bazı müesse
selerle ikmal edildiği takdirde faydalı neticeler istihsal edilebilir. Mez
kûr sisteme göre, mahkemeler, kanun tarafından cezalandırılmış olma
makla beraber tecziyeye lâyık bir fiile ıttıla kesbederse, bunu, teczi-' 
yesini mucib sebeplerle birlikte hükümete bildirmek mecburiyetindedir
ler. 

(1) Manzini : Ceza kanunlarının tefsiri (Tere. A. Akgüç). Ad. Cer. 1936, sah. 17. 
(2) Bak. Yukarıda sah. No. 91. 
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Hem bu teklifleri incelemek hem de ceza mevzuatını muntazaman 
gözden geçirerek tâdil tasankn hazırlamak üzere kurulacak bir teşkilat 
kanun vazıına büyük Ölçüde yardım edecektir. Bir müellif (3), böyle bir 
teşkilata tadilleri bizzat yapma salâhiyetinin verilmesini istiyor. Ona gö
re bunun üç sebebi vardır: 

ı — Teşriî organın zamanının mahdut oluşu, 
u — Teşriî organda ihtisas sahiplerinin azlığı, 

m — Birden doğacak tehlikeli halleri karşılamağa hizmet edecek 
bir silâha olan ihtiyaç (4). 

Bu sebepler tamamen varit olsalar bile teşriî organın dışında bir 
mercie bilhassa ceza hukuku ile ilgili kanun yapmak salâhiyetinin veril
mesi en az kıyasın kabulü kadar tehlikeli olur. O halde bu teklifi red
detmek lâzımdır. Bütün ihtiyaçları karşılamasa dahi, teknik araştırmala
rı ve yapacağı tekliflerle teşriî organın yardımcısı olan bir teşkilâtla ye
tinmek zorundayız. Belki ani olarak zuhur eden hâdiselerin yarattığı 
tehlikeli durumlar biraz gecikerek karşılanacak ve cemiyet bundan za
rar görecektir; fakat, bu netice, ferdi hürriyetlerin feda edilmesi kadar 
vahim olmasa gerek.... 

(3) Mannhelm : a. g. e, sah. 213. 
(4) Mannheim : a. g. e., sah. 214. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İngiliz'Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği 

Prensibi 

I. İNGİLİZ CEZA HUKUKUNUN TARİHÎ GELİŞİMİ : 

A — 1066 Norman İstilâsına Kadar: 
Başlangıçta İngiliz Ceza Hukuku yazılı olmayan kaidelerden müte

şekkildir (1). Gerek emsallerin azlığı gerekse yazılı olmayan kaidelerin 
zamanla kaybolmuş olması iptidaî İngiliz ceza hukukunun sistemli bir şe
kilde kavranmasına mani teşkil etmektedir (2). Bununla beraber, modern 
eserlerle, eski İngiliz ceza hukuku müelliflerinin kitaplarından bu mevzu
da bilgi edinmek kabil olmaktadır. 

Thorpe, İngiltere'nin eski hukuk ve müesseselerine dair olan eserin
de ondört kralın kanunlannı bir araya getiren bir koleksiyona yer ver
miştir. Bunlardan Henry I. nin kanunlarının birleştirilmesi ile meydana 
gelen «Leges Henrici Primi», belki, devrinin hukukunu tam mânasile ak
settirmemektedir. Fakat, diğerleri arasında en ziyade öğretici olandır. 
Leges Henrici Pmra'de bir çok prensip ve tarifler yer almıştır. Ancak, 
bu kaidelerin ne zaman ve kimin tarafından konulduklan, ne dereceye 
kadar genişledikleri ve değiştiklerine dair herhangi bir atıf yoktur. Diğer 
kralların kanunları da birbirinin tekrarından ibaret olup bunlardan da 
tam ve sistemli bir bilgi edinmek çok müşküldür. 

Bu kanunlarda yer alan başlıca suçlar şunlardiT : 

a) Hükümete karşı islenen suçlar: Krala karşı suikast (3), sürgünle
ri ve adamlarını barındırmak (4), bir asilzadeye karşı suikast (5), kilise
de veya kralın evinde döğüşmek (6), kralın sulhunu ihlâl etmek (7) . . . 

(1) Stephen : History V. 1., sah. 51. 
(2) Stephen : ibid. 
(3) Ancient Laws and Insti tutes of England. 
(4) Thorpe : V. 1., sah. 63. 
(5) Thorpe : V. 1., sah. 203. 
(6) Thorpe : V. 1, sah. 333. 
7) Thorpe : V. 1., sah. 331. 
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b) Adliye aleyhine işlenen suçlar : Adliye aleyhine işlenen suçlar
dan, bu kanunlarda, yalnız, yalan yere şahadet suçuna yer verilmiştir (8). 

c) Din ve ahlâka karşı işlenen suçlar : Bilhassa kilise emirnamelerine 
geniş ölçüde mevzu teşkil etmekle beraber, dünyevî hukukun da aynı 
meseleyle yakından iştigal ettiği görülmektedir (9). Zina, fücur, hattâ 
evli olmayanların cinsî münasebetleri belli başlı suçlardı (10). 

d) Şahsa karşı işlenen suçlar : Bu kanunların bazılarında teferruatla 
(anzim olunmuştur. Adam öldürme, muhtelif çeşit müessir fiil, ırza teca
vüzün tarifleri yapılmış, kazaen adam öldürme, âdiyen katilden tefrik 
(11) ve ceza tâyin edilmeyen adam öldürme vak"alarına işaret edilmiştir. 

Müessir fiil suçu, kanunların bir kısmında teferruatla tanzim edilmiş
tir. Kral Alfred'in kanunundan alınan şu misâl çok enteresandır : «eğer 
büyük tırnak koparılmış ise mağdura 20 şilin, ikinci tırnak koparılmışsa 
15 şilin, orta tırnak koparılmışsa 9 şilin, dördüncü tırnak koparılmışsa 6 
şilin, küçük tırnak koparılmışsa 5 şilin verilsin» (12). 

e) Mülkiyete karşı işlenen suçlar : arasında hırsızlık en ziyade zikre
dilen fiildir. Tarifi yapılmış olmamakla beraber, ağır hırsızlık çeşitleri di
ğerlerinden tefrik edilmiştir. 

f) Cezalar : iptidaî İngiliz ceza hukukunun tanıdığı başlıca suçlar 
bunlardır. Bu suçlara verilen cezaları iki kısma ayırmak kabildir : cis-
manî cezalar ve para cezalan... 

Cismanî cezalar üç kısımda mütalâa edilebilirler: ölüm cezası, her
hangi bir uzvun kopartılması ve dayak cezası. Hapis, bir ceza olmaktan 
ziyade, emniyet telkin etmeyen şahıslara karşı kullanılan bir tedbir ma
hiyetindedir (13). Para cezaları da wer, bot ve wite olmak üzere üçe ay
rılıyordu. 

Wer, şahsın hayattaki mevkiine göre tâyin edilen bir nevi fiyattı. Öl
dürüldüğü takdirde, akrabalanna verilir, eğer suçlu hırsızlıktan mahkûm 
olmuşsa bir lorda veya krala ödenirdi. 

Bot, bir suçtan zarar gören şahsa verilen tazminat mahiyetinde olup 
ya sabit bir miktar (angild) veya çalman eşyanın pazar fiyatın (leaf-gild) 
dan ibaret olurdu. 

(8) Stephen : History, V. 3. sah. 240. 
(9) Stephen: History, V. 1., sah. 54 

(10) Stephen: ibid. 
(11) Thorpe: V. 1., sah. 515. 
(12) Stephen: History, V. 1., sah. 56. 
(13) Stephen: History, V. 1., sah. 57. 
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Wite, krala veya başka bir lord'a bir suç dolayısiyle verilen para ce-
zasıydı (14), (15). 

B — İstilâdan Bracton'un Devrine Kadar : 

istilâdan sonra, İngiltere'deki ilk ceza hukuku müellifi Glanville 
( ? -1190) şu suçlara temas etmektedir : vatana ihanet, bulunan defineyi 
saklama, adam öldürme, kundakçılık, soygunculuk, ırza tecavüz ve gene
rale erimen falsi (16) (17). 

Bu devirde hemen her meselede karşımıza bir para cezası çıkmakta
dır. Eğer bir fiili suç saymaktaki kıstas onun cezalandırılmış olması ise, 
orta çağda İngiliz ceza hukukunun nerede başlayıp nerede bittiğini söy
lemek imkânsızdır (18). Çünkü, sosyal hayatta girişilen her işte, krala 
bir miktar para ödeniyordu. Fakat, bu paranın ne zaman bir ücret (fee) 
ve ne zaman para cezası olarak verildiğini kestirmek mümkün değildir. 

istilâdan sonraki ingiliz ceza hukukunun durumunu, Brcaton'un (19) 
sistematik ve şümullü tarzda yazılmış eserinden çıkarmak mümkündür. 
Bracton, tariflerini verdiği onbir tane felony'den bahsetmektedir (20). 
Bunlar, hükümdara karşı kusur ve hakaret (laesa majestas), sahtekârlık, 
define saklama, başkası yerine hapse girme, soygunculuk, kundakçılık, 
ırza tecavüz, adam öldürme, müessir fiil, bir şahsın uzuvlarından birini 
koparmak ve hırsızlıktır (21). Bracton, bu suçlardan başka, daha hafif 
mahiyetteki suçlara da temas etmiştir (22). 

Kolaylıkla müşahede olunacağı üzere. Orta Çağ ingiliz ceza huku
ku, «tabiî suç - mala in se» adı verilen suçların dışında bir suç nevi tanı
mıyordu. 

Bractorìà&n sonra gelen müelliflerden Fleta ile Britton'da, Brac-
ton'dan farklı malûmat yoktur. Bundan, bu devre zarfında yeni bir suç 
yaratılmadığı neticesine varmak mümkündür. Şu halde Bracton'un tarif 

(14) Stephen: History, ibid. 
(15) Harris: Criminal Law, sah. 7. 
(16) Stephen: History, V. 2., sah. 197. 
(17) Umumî mânada sahtekârlık suçu. 
(18) Stephen: History, V. 2., sah. 198. 
(19) Bracton: De Corone isimli eserini 13. asırda yazmıştır. 
(20) İngiliz ceza hukukunda suçlar felony, treason ve misdemeanour olmak üzere 

üçe ayrılırlar. Treason, vatana ihanet demektir. Felony, çok ağır suçlara ve
rilen addır. Misdemeanour ise, treason ve felony dışında kalan suçlara veri
len isimdir. Bu tefrik bizce malûm cürüm - kabahat tefrikine uymadığından 
bundan böyle bu suçlardan ingilizceleri ile bahsedeceğiz. 

(21) Stephen: History, V. 2., sah. 201. 
(22) «Dicendum est de minoribus et levioribus criminubus, quae civiliter inten-

tantur, sicut de actionibus injuriarum personalibus et pertinent ad coronam 
eo quod aliquando sunt contra pacem domini regis». 
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ve tadat ettiği suç çeşitlerinin Henry III. ve Edward I. devirlerinde İngi
liz ceza hukukunu teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 

C — Bracton - Coke Devirleri Arası : 

Brucioriun yaşadığı devir ile büyük İngiliz hukukçusu ve siyaset 
adamı Coke (1563-1644) un devri arasında İngiliz ceza hukuku geniş 
ölçüde tekâmül etmiş, suçların tariflerinde ve doktrinde bir ilerleme ve 
muayyeniyet hâsıl olmuştur. Mezkûr devre zarfında, Bracton zamanın
daki suçlara yirmi kadar yeni felony ve birçok nisdemeanour eklenmiştir. 
Ceza hukukundaki bu gelişme devrin daha ziyade ikinci yarısından son
ra vuku bulmuştur. 

a) Bracton - Henry VII. devirler! arası : 

Gerçekten, Bracton ile Henry VII. nin hükümranlık seneleri arasında 
çıkan Year - Book'lann ihtiva ettikleri içtihad (case) larm tetkikinden, 
maddî ceza hukukunun pek az, hattâ hiç denecek kadar tekâmül ettiği 
anlaşılmaktadır. Her nekadar, mezkûr içtihadların bir kısmında suçların 
tariflerini bulmak kabilse de büyük bir ekseriyeti usûlî meselelere taallûk 
etmekte, umumî görünüş, Bractoridan Henry VII. ye gelinceye kadar, 
hukukta fazla bir değişiklik olmadığı intibaını yaratmaktadır (23). 

Bu devirde çıkan kanunların da sayısı mahduttur. Isdar edilenler de 
birbirlerine benzemekte, başlıca, şiddet suçlarına, hususile, âmme sükû
nuna ve adliyeye karşı işlenen suçlara taallûk etmektedirler. Ele alman 
başlıca mevzular, ihanet, nümayiş, muhtelif şekilleri ile adalete müdaha
le, meskene tecavüz ve memurların zorbaca hareketleriydi. Emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, ve benzeri suçlarla, ahlâksızlığı ifade eden diğer hi
leli suçlara hiç temas edilmemiştir. Bunun gibi, Bracton zamanında te
şekkül etmiş bulunan ceza hukukunun onbir ana bölümünü hususî suç
lara tefrik yolunda bir teşebbüse de rastlanmamaktadır (24). 

İşte. Henry VII. İngiltere Kralı olduğu zaman, ceza hukuku, Nor
man istilâsından bu yana fazla bir inkişaf gösterememiş, oldukça geri, 
çoğu zaman müphem bir mahiyet arzetmekteydi. Fakat Henry VII. nin 
hükümdarlığından itibaren, tâbir caizse, İngiliz ceza hukukunun itilâ 
devri başlamış ve bu ilerlemede, bilhassa, Star Chamber adı verilen mah
kemenin büyük rolü olmuştur. 

(23) Stephen: History, V. 2., sah. 203. 
(24) Stephen: History, V. 2., sah. 203. 
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Wite, krala veya başka bir lord'a bir suç dolayısiyle verilen para ce-
zasıydı (14), (15). 
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bir miktar para ödeniyordu. Fakat, bu paranın ne zaman bir ücret (fee) 
ve ne zaman para cezası olarak verildiğini kestirmek mümkün değildir. 

İstilâdan sonraki İngiliz ceza hukukunun durumunu, Brcaton'un (19) 
sistematik ve şümullü tarzda yazılmış eserinden çıkarmak mümkündür. 
Bracton, tariflerini verdiği onbir tane felony'den bahsetmektedir (20). 
Bunlar, hükümdara karşı kusur ve hakaret (laesa majestas), sahtekârlık, 
define saklama, başkası yerine hapse girme, soygunculuk, kundakçılık, 
ırza tecavüz, adam öldürme, müessir fiil, bir şahsın uzuvlarından birini 
koparmak ve hırsızlıktır (21). Bracton, bu suçlardan başka, daha hafif 
mahiyetteki suçlara da temas etmiştir (22). 

Kolaylıkla müşahede olunacağı üzere, Orta Çağ İngiliz ceza huku
ku, «tabiî suç-mala in se» adı verilen suçların dışında bir suç nevi tanı
mıyordu. 

Bractori'da.n sonra gelen müelliflerden Fleta ile Britton'da, Brac
ton'dan farklı malûmat yoktur. Bundan, bu devre zarfında yeni bir suç 
yaratılmadığı neticesine varmak mümkündür. Şu halde Bracton'un tarif 

(14) Stephen: History, ibid. 
(15) Harris: Criminal Law, sah. 7. 
(16) Stephen: History, V. 2., sah. 197. 
(17) Umumî mânada sahtekârlık suçu. 
(18) Stephen: History, V. 2., sah. 198. 
(19) Bracton: De Corone isimli eserini 13. asırda yazmıştır. 
(20) İngiliz ceza hukukunda suçlar felony, treason ve misdemeanour olmak üzere 

üçe ayrılırlar. Treason, vatana ihanet demektir. Felony, çok ağır suçlara ve
rilen addır. Misdemeanour ise, treason ve felony dışında kalan suçlara veri
len isimdir. Bu tefrik bizce malûm cürüm - kabahat tefrikine uymadığından 
bundan böyle bu suçlardan ingilizceleri ile bahsedeceğiz. 

(21) Stephen: History, V. 2., sah. 201. 
(22) «Dicendum est de minoribus et levioribus criminubus, quae civiliter inten-

tantur, sicut de actionibus injuriarum personalibus et pertinent ad coronam 
eo quod aliquando sunt contra pacem domini regis». 
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ve tadat ettiği suç çeşitlerinin Henry III. ve Edward I. devirlerinde İngi
liz ceza hukukunu teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 

C — Bracton - Coke Devirleri Arası : 

Bracton'un yaşadığı devir ile büyük İngiliz hukukçusu ve siyaset 
adamı Coke (1563-1644) un devri arasında İngiliz ceza hukuku geniş 
ölçüde tekâmül etmiş, suçların tariflerinde ve doktrinde bir ilerleme ve 
muayyeniyet hâsıl olmuştur. Mezkûr devre zarfında, Bracton zamanın
daki suçlara yirmi kadar yeni felony ve birçok nisdemeanour eklenmiştir. 
Ceza hukukundaki bu gelişme devrin daha ziyade ikinci yarısından son
ra vuku bulmuştur. 

a) Bracton - Henry VII. devirleri arası : 

Gerçekten, Bracton ile Henry VII. nin hükümranlık seneleri arasında 
çıkan Year - Book'lann ihtiva ettikleri içtihad (case) ların tetkikinden, 
maddî ceza hukukunun pek az, hattâ hiç denecek kadar tekâmül ettiği 
anlaşılmaktadır. Her nekadar, mezkûr içtihadların bir kısmında suçların 
tariflerini bulmak kabilse de büyük bir ekseriyeti usûlî meselelere taallûk 
etmekte, umumî görünüş, Bracton'dan Henry VII. ye gelinceye kadar, 
hukukta fazla bir değişiklik olmadığı intibaını yaratmaktadır (23). 

Bu devirde çıkan kanunların da sayısı mahduttur. Isdar edilenler de 
birbirlerine benzemekte, başlıca, şiddet suçlarına, hususile, âmme sükû
nuna ve adliyeye karsı işlenen suçlara taallûk etmektedirler. Ele alman 
başlıca mevzular, ihanet, nümayiş, muhtelif şekilleri ile adalete müdaha
le, meskene tecavüz ve memurların zorbaca hareketleriydi. Emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, ve benzeri suçlarla, ahlâksızlığı ifade eden diğer hi
leli saçlara hiç temas edilmemiştir. Bunun gibi, Bracton zamanında te
şekkül etmiş bulunan ceza hukukunun onbir ana bölümünü hususî suç
lara tefrik yolunda bir teşebbüse de rastlanmamaktadır (24). 

İşte. Henry VII. İngiltere Kralı olduğu zaman, ceza hukuku, Nor
man istilâsından bu yana fazla bir inkişaf gösterememiş, oldukça geri, 
çoğu zaman müphem bir mahiyet arzetmekteydi. Fakat Henry VILnin 
hükümdarlığından itibaren, tâbir caizse, İngiliz ceza hukukunun itilâ 
devri başlamış ve bu ilerlemede, bilhassa, Star Chamber adı verilen mah
kemenin büyük rolü olmuştur. 

(23) Stephen: History, V. 2., sah. 203. 
(24) Stephen: History, V. 2., sah. 203. 
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b) Star Chamber Mahkemesinin Oynadığı Rol : 

Stai Chamber mahkemesi eski devirlerden beri adaletin tevziinde 
mühim bir mevki işgal etmiş ve zamanla çok gelişerek 14. ve 15. asırlar 
boyunca parlâmentonun devamlı protestolarına maruz kalmıştır. Bütün 
bunlara ve bu protestoların neticesinde çıkan kanun hükümlerine rağmen 
salâhiyet ve kuvveti günden güne gelişmiş ve zamanının en gözde adlî 
müesseselerinden biri olmuştur. 

Star Chamber mahkemesi eski devirlerden beri adaletin tevziinde 
lerin teşrii organ tarafından kendisine verilmesi Henry VII. devrine rast
lar. Mumaileyhin saltanatının ilk yıllarında çıkan bir kanun (25) mahke
me mensuplarına bir takım hususî salâhiyetler bahşetti (26). 

Star Chamber, bugün ingiliz hukuk tarihinde mühim bir yer işgal 
ediyorsa bu, bilhassa ceza hukukuna yaptığı yardımlar dolayısiyle ol
muştur. Filhakika, Star Chamber'in teessüs ettiği devirde common law'un 
tanıdığı suçlar büyük ölçüde ağır cezalı suçlardı. Hukuk, Norman istilâ
sından beri hemen hiç değişmemiş diğer taraftan, Edward III. zamamnda 
çıkarılan Vatana İhanet Kanunu (Treason Act) bu suçun sahasını çok da
raltmıştı. Her nekadar orta çağlarda ısdar edilen kanunlarla felony ol
mayan ve sulh hakimlerince kabili muhakeme bazı suçlar yaratılmış idiy
se de, bunlar çok hususî mahiyette olup tatbiklerini sağlıyacak mekaniz
ma da müessir olmaktan uzaktı (27). 

Görüldüğü gibi, hukuk bu devirde cemiyet için tehlikeli bütün fiil
leri karşüayamıyacak derecede gayrikâfidir. Bu keyfiyete, mezkûr devir 
hukukunun fevkalâde şedit fakat aynı zamanda acaib denecek kadar yu
muşak (28) olduğu vakıası eklenirse tekâmülü sağlıyacak bir yola olan 
ihtiyaç bütün hatları ile ortaya çıkar. Bu istikametteki bir değişikliği, 
common law mahkemelerindeki jürilerin durumu da zarurî kılmaktaydı. 
Jüriyi teşkil eden şahıslar her zaman için mahallin nüfuzlu şahıslan tara
fından tesir altında bırakılarak gayri hukukî kararlar verilmesinde âmil 
oluyorlar ve suiistimali görülen jüri azalan, başka bir mahkemeye sevke-
dildiklerinde, bu mahkeme nezdindeki jüri tarafından hemen hiç bir za
man suçlu görülmüyorlardı (29). 

(25) 3 Henry 7, c. 1. 
(26) Bazı müellifler, adı geçen kanunun Star Chamber'e vûcud verdiğini iddia eder

ler. Fakat, Star Chamber'in Privy Council'in bir kolu olduğu ve bu kanundan 
evvel de faaliyette bulunduğu bir gerçektir. Bak. Klralfy: sah. 180, Stephen: 
History, V. 1., sah. 168. 

(27) Klralfy: A. K. R. The English Legal System, sah. 181. 
(28) Meselâ, okuma bilmeyen bir erkekle okuma bilsin bilmesin her kadın 2 şilin 

çaldığı için asılarak İdam ediliyor, buna mukabil, en âdî katil suçlusu dahi, 
dul bir kadınla evli olmadığı ve okuma yazma bildiği takdirde hemen her tür
lü cezadan kurtuluyordu. Bak. Stephen: History, V. 2., sah. 204. 

(29) Stephen: History, V. 1., sah. 177. 
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Stephen'in de dediği gibi, bütün bu mahzurları, maharetle hazırlan
mış şümullü kanunlarla gidermek mümkündü. Ancak, bugün için en iyi 
tedbir olan taknin yoluna gitmek, Tudor'lra zamanın tatbiki bakımdan 
imkânsızdı. 

Bu şartlar altında, arzu edilen inkişaf, alelade mahkemelerden, teşek
kül ve salâhiyetleri bakımından ayrılan bir müessese tarafından yapıla
caktır. İşte, Star Chamber mahkemesi, bir taraftan, gerek nüfuzlu şahıs
ların suiistimallerini önlemek ve gerekse hukukun acaibliklerini gidermek, 
diğer taraftan common law'un cezalandırmadığı fiilleri tecziye etmek su
retiyle ceza hukukunun tekâmülünü sağladı. 

Hudson'un belirttiğine göre, Star Chamber, o zamana kadar ceza
landırılmamış olan yalan şahadet, sahtekârlık, neşir yolu ile hakaret ve 
iftira, conspiracy ve suça teşebbüs ile çeşitli hile suçlarını ilk defa ceza
landırmıştır (30). 

1 — Y ahn şahadetin cezalandırılması : 

Eski İngiliz krallarının kanunlarında yalan şahadete pek umumî ma
hiyette ve müphem bir tarzda temas edildiği görülmektedir. Her nekadar 
bu kanunlarda yalan yere şahadetten bahis varsa da şahidin yemini, hâ
diselerin sıhhatini teyide değil, kcaıdisinin güvenilir bir şahıs olduğunu 
göstermeğe yaradığı için, iptidaî şekli ile yalan şahadet suçu, modern mâ
nada yalan şahadet suçundan farklı bir mahiyet arzetmekteydi (31). 
Aynı zamanda suçun sahası da çok dardı (32). Asırlar boyunca bir tek 
yalan şahadet şeklinin tecziye edildiğini görmekteyiz: o da jüri âzaları
nın yalan yere yemin etmeleridir. 

Henry VII. zamanında çıkarılan kanunda yalan şahadetin bahis 
mevzuu edildiğini görüyoruz (33). Kanunda, muhtelif suçlann, bilhassa 
«adam öldürme, soygunculuk ve yalan şahadet fiillerinin artışına ve ce
miyetteki kötü tesirlerine işaretle Sitar Chamber mahkemesinin bu suçla
rın faillerini huzuruna çağırabileceğinden bahis vardır. Star Chamber, 
kanunun bu ifadesinden kendisine bu konuda salâhiyet verildiği netice
sini çıkararak adı geçen fiili cezalandırmıştır (34). Zamanla, bütün mah
kemelerde işlenen yalan şahadet suçlarının Star Chamber tarafından 
cezalandırılacağı kaidesi yerleşmiştir. 

(30) Hudson: Treatise on the Court of Star Chamber'dan naklen Stephen: History, 
V. 1., sah. 176. 

(31) Stephen: History V. 3., sah. 240. 
(32) Radeliffe and Cross: sah. 102. 
(33) 3 Hen. 7, c. 1. 
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2 — Sahtekârlık fiillerinin cezalandırılması : 

Star Chamber'in emsal olmadığı halde cezalandırdığı fiillerden biri 
de sahtekârlıktır. îptidaen, sahtekârlık, ihanet sayılmakta ve ölüm cezası 
ile tecziye edilmekteydi. Fakat, sahtekârlık bu şekli ile pek dar bir sahayı 
kaplıyor, sadece kraliyet mührünün imâli ve kalpazanlıkla münasebet-
tar bulunuyordu (35). Bu himaye zamanla, lordlarm mühürlerine de teş
mil edildi. Fakat, hususî şahıslara ait vesikaların tahrifi bir. suç teşkil et
miyor ve zararı karşılamak üzere vazolunan hususî hukuk müeyyideleri 
kâfi sayılıyordu. Bununla beraber, resmî mahiyeti haiz bir vesikayı, me
selâ, savcının tevkif müzekkeresini, kudsî bir paye izafe eden bir vesika
yı yahut sherifflerin mahpusları serbest bırakmak için tanzim ettikleri 
vesikaları v.s. benzer mahiyetteki evrakı taklit etmek sahtekârlık olarak 
tecziye ediliyordu (36). ;• 

Star Chamber, gayri resmî mahiyet arzeden mühür ve vesikaların 
tahrif ve taklid edilmesini de sahtekârlık sayarak cezalandırdı (37). 
XVI, asrın ikinci yansına gelinceye kadar bu iş kanunî hiçbir metne da
yanmadan yapıldı. 1562' de çıkan bir kanun sahtekârlığın muhtelif çe
şitlerini cezalandırdı (38). Sahtekârlık hukuku, XVIII. asırda hâkimlerin 
cesurane tefsir teşebbüsü ile (39) bugünkü anlamını aldı. 1913 tarihli 
Sahtekârlık Kanunu, (Forgery Act) (40) suçun anasır ve cezasını sarih 
olarak belirtti. 

3 — Neşir yolu ile hakaret ve iftiranın cezalandırılması : 

Star Chamber tarafından cezalandırılıncaya kadar bu suç hemen hiç 
dikkati çekmemişti (41). Matbaacılığın icadı ve entellektüel cereyanların 
gelişmesi neticesinde ehemmiyet kazandığı müşahade edilmektedir (42). 
Bu zamana kadar, suç, ihanet mefhumu içinde mütalâa olunuyor ve şid
detle cezalandırılıyordu (43). 

Mamafih, Star Chamber da neşren hakareti şiddetle cezalandırmış
tır (44). Hudson, Star Chamber'm yalnız kralın şahsına ve asillere karşı 

(34) Stephen: History, V. 3. sah. 244. 
(35) Kenny, C. S.: Outlines of Criminal Law. 1952, sah. 298. 
(36) Russell on Crime. Ed. by J. W. C Turner. V. 2. sah. 1448. 
(37) Rüssel: ibid.; Stephen: History, V. 3. sah. 181. 
(38) 5 Eliz, 1, c. 14. 
(39) Kenny: Outlines, sah. 298-9; Rüssel: V. 2., 1448-9. 
(40) 3 & 4 Geo. 5, c. 27. 
(41) Stephen: History, V. 2, sah. 302. 
(42) Radellffe and Cross: sah. 101. 
(43) Stephen: ibid. 
(44) Hudson: Treatise'dan naklen Stephen: History, V. 2., sah. 305. 
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irtikâp edilen hakaret fiillerini değil, aynı zamanda iftira teşkil eden 
mektupları da tecziye ettiğini yazmaktadır (45). 

1629 senesinde Charles I. in üçüncü Parlâmentosunun infisahı üzeri
ne, Sir John Elliot, Benjamin Valentine, Densil Holle Parlâmento'da fe
sat çıkaracak mahiyette konuşmalar yaptıkları için cezalandırıldılar. Com
mon law mahkemeleri, Parlâmento azaları tarafından Parlâmento içinde 
vazifeleri dolayısiyle işlenen suçlarda kaza salâhiyetini haiz olmadıkları 
halde, farklı bir bünyeye sahip bulunan Star Chamber, mevzuubahis 
fiilleri tecziyede tereddüt etmemişti]- (46). 

Star Chamber'in meşgul olduğu meseleler arasında zikre değer ve 
bir kaide yaratmış olan diğer bir hâdise de Pine hadisesidir. Pine, Charles 
I. hakkında, o «şimdiye kadar gelen kralların en akılsızı, en cahilane hü
kümet edeni ve Allah huzurunda en çok Hickwright (Pine'in çobanı) ka
dar krallığa lâyıktır» demek suretile hürmetsizlikte bulunmuştu. 

Star Chamber, hâdiseyi, evvelce takarrür etmiş emsali de nazarı iti
bara alarak, inceledikten sonra şöyle bir neticeye ulaştı : «ihanete müte
allik emsal ve kanunlar nazara alınarak on dört hâkim tarafından, yu
karıda zikredilen sözlerin, ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, ihanet teşkil 
etmiyeceğine karar verilmiştir. Çünkü, hususî bir kanun hükmü olmadık
ça, sözle ihanet suçu işlenemez» (47). 

4 — Conspiracy 'nin cezalandınlması : 

iki veya daha ziyade şahsın gayri hukukî bir fiil veya hukukî bir 
fiili gayri hukukî vasıtalarla işlemek için anlaşmaları şeklinde tarif edilen 
conspiracy, başlangıçta bugünkü mânasından farklı bir mefhumdu. Da
ha ziyade, hususî hukuk sahasına giren haksız bir fiil olarak mütalâa edil
mekteydi. Mamafih o devirlerdeki bütün haksız fiiller gibi, ceza mahke
melerinde de muhakeme edilebiliyor ve villain judgement adı verilen 
fevkalâde şedit bir cezayı müştekim bulunuyordu (48). 

Star Chamber, bu nevi anlaşmaları ceza hukuku zaviyesinden ilk de
fa ele alarak aslî bir suç halinde cezalandırdı (49). Suçun sahasını geniş
leten de Star Chamber olmuştur. Böylece teessüs eden yeni kaide, com
mon law mahkemeleri tarafından da kabul edilmiş ve fakat umumi tat
bik kabiliyetini haiz bir prensip halini alması suça iştirak hukukunun te
kâmülü ile kabil olmuştur (50). 

(45) Stephen: Ibid. 
(46) Stephen; History, V. 2., sah. 307-8. 
(47) Stephen; History, V. 2., sah. 308. 
(48) Rüssel: V. 2., sah. 179; Stephen: V. 2. sah. 229. 
(49) Radcliffe and Cross: 101; Rüssel: ibid. 
(50) Rüssel; a. g. e., sah. 1796. 
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5 — Suça teşebbüsün cezalandırılması : 

İngiliz hukuku iptidaen suça teşebbüsü umumî bir müessese olarak 
kabul etmiyordu, ingiliz müellif Coke, ihanet Kanununa (51) atıfta bu
lunarak, bu devirde bir şahsı öldürmek istiyen bir kimsenin, arzusu ye
rine gelmese dahi, adam öldürme suçundan ceza gördüğünü yazmaktadır 
(52). Çok sert bir mahiyet arzeden bu kaide terkedilmiş fakat, yerini hiç 
bir umumî prensip almamıştır. Bunun sebebi belki de, mahkemelerin 
suçlara ceza tâyininde geniş bir takdir hakkına sahip olmalarıydı (53). 
Suça tezebbüs, bu yüzden, bir müddet, her suç nevinin içinde mütalâa 
edilerek cezalandırıldı. 

Star Chamber, ilgasına tekaddüm eden yıllarda, suça teşebbüse müs
takil bir karakter izafe etti. Mahkeme, cemiyette zararlı tesirleri görü
len düelloya mani olmak için, bir düellonun hazırlanmasına iştirak eden
lerin, düello yapılmasa dahi para ve hapis cezası ile cezalandırılacakla
rını hüküm altına aldı (54). Aynı zamanda düelloya teşebbüsün de 
müstakil bir suç teşkil edeceği kararlaştırıldı. O zamana kadar yalnız 
düellonun tarafları ile, icrası sırasında hazır bulunanlar ceza görebiliyor
lardı (55). Star Chamber ceza siyaseti bakımından bunu kâfi görmemiş 
ve yukarıdaki hükmü ile teşebbüs müessesesinin teessüsüne hizmet et
miştir (56). 

Star Chamber'in tarihçesinde dikkati bilhassa çeken husus, bu mah
kemenin hiç bir zaman bir felony'yi muhakeme etmek teşebbüsünde bu
lunmamış olmasıdır, ilk defa ele alıp cezalandırdığı fiillerin hepsi birer 
misdemeanour idi (57) (58). Bir felony olan suçların yaratılmasında da
ima teşriî yol takip edilmiş ve ingiliz hukukunun her devresinde bu böy
le olmuştur. 

Star Chamber, daha ziyade hapis ve para cezalan vermiştir. Mama
fih, dil, kulak veya el kesme gibi cezalar da vermiş olduğu bilinmektedir. 
Ancak, dejenere oluncaya kadar, Star Chamber'in umumiyetle common 

(51) 25 Edw. 3 st. 5, e. 2. 
(52) Coke'dan naklen Stephen: History, V. 2., sah. 222. Profesör Potter, mağdurun 

üzerinde hiçbir şey bulmamasına rağmen bir yağmacının 1353 tarihinde asıl
dığını ve kocasını öldürmek kasdı ile yaralayan bir kadının idama mahkûm 
edildiğini kaydetmektedir. Bak : Kiralfy: a. g. e., sah. 30. 

(53) Stephen: History, V. 2., sah. 223. 
(54) Kenny: Outlines, sah. 79; Rüssel: a.g.e., V. 2., sah 1783. 
(55) Kenny: ibid. 
(56) Radcli(/e and Gross: a.g.e., sah. 101. 
(57) Kiralfy : a. g. e, sah. 32. 
(58) 1350 tarihinde çıkarılan bir kanunla Star Chamber, ölüm cezasını müstelzlm 

suçlarla meşgul olmaktan menedilmişti. Mahkemenin, bazan, common law'da 
bir felony sayılan ve ölüm cezası ile tecziyesi kabil suçlara para cezsı verdi
ği görülmüştür. Meselâ, Lord Rutland'ı Earl of Essex'in ayaklanmasına katıl-

. dığı halde £ 30.000 para cezasına mahkûm etmişti. 
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law mahkemelerinden daha mülayim davrandığı ve o devirde, common 
law mahkemelerinde oldukça hafif suçlar için ölüm cezası verilmekte ol
duğu unutulmamalıdır (59). 

c) Star Chamber'in İlga Edilişi : 

Magna Carta Libertatum'un ilânından sonra 135 sene müddetle 
Star Chamber, meşruiyeti hakkında hiçbir şüphe uyandırmaksızın ve hiç 
bir itirazla karşılaşmaksızm, kazaî - teşriî faaliyetine devam etmiştir. 1350 
tarihinden itibaren parlâmento, bu mahkemeye muhalif bir tavır takın
mıştır. Mezkûr tarihte ve müteakiben 1354 ve 1368 senelerinde mahke
menin salâhiyetlerini kısmak için yapılan teşebbüsler netice vermemiş, 
Star Chamber, 1640' a kadar, aleyhindeki bir çok cereyanlara rağmen 
mevcudiyetini muhafaza etmiştir. Msıhkemenin ilgası için krallığa arzedi-
len dilekçelere verilen cevaplardan, bunun başlıca sebebinin, cemiyete 
zararlı fiilleri önleyici tedbirlerin common law'da kâfi derecede bulun
mayışı olduğu anlaşılmaktadır (60). 

Filhakika, verdiğimiz izahatın da gösterdiği gibi, Star Chamber, o 
zamana kadar cezalandırılmamış fiilleri ele almakla hem İngiliz ceza 
hukukunun tekâmülünü sağlamış, hem de cemiyeti bu gibi suçların kötü 
tesirlerinden mümkün mertebe korumuştur. Tudor'lar ve bilhassa Eliza
beth I. devrinde müessiriyetinin şahikasına ulaşan Star Chamber'in. Ja
mes I. ve Charles I. zamanında partizan bir mahkeme halini alması, or
tadan kalkmasına sebep olmuştur. 

ömrünün sonuna doğru kabinenin hadimi olan şahıslardan terekküp 
etmeğe başlayan (61) ve siyasî suçlan görülmemiş bir sertlikle tecziye 
eden mahkeme, nihayet 1640 senesinde bir kanunla ilga edildi (62). 
Bu kanuna göre : «tecrübe, bu mahkemenin muamele, yasak ve kararla
rının tebaa üzerinde dayanılmaz bir yük teşkil ettiğini, keyfî bir kuvvet 
ve hükümet tarzı yarattığını» gösteımiştir (63). Kanun, Star Chamber 
ve benzeri müesseselerin ilga edildiğini bildirmekle yetinmemiş aynı za
manda bu çeşit mahkemelerin bir daha kurulamıyacağını da hüküm altı
na almıştır. 

D — Coke ile Blackstone Arasındaki Devir : 

Coke ile Blackstone'un devirleri arasında common law prensipleri 
ve suçların tarifleri tamamiyle istikrar kazandı. 

(59) Stephen: History, V. 1., sah. 176. 
(60) Stephen: History, V. 1., sah. 170. 
(61) Kiralfy: a g. e, 180; Stephen: History, V. 1., sah. 180. 
(62) 16 Chars. 1, e. 10. 
(63) Stephen: History, V. 1, sah. 168. 
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Coke'na zamanında İngiliz ceza hukukunun hangi suçlan tanıdığı
nı, mumaileyhin «Institutes» adlı eserinden öğrenmek mümkündür. Bu 
eser, ceza hukukunun Bracton'dan beri çok genişlediğini göstermektedir. 
Stephen'e nazaran (64), Bracton zamanında ceza hukuku kodifiye edil
miş olsaydı ceza kanunu yirmi maddeden terekküp ederdi. Halbuki Coke 
zamanın yapılacak bir kanun muhtemelen seksen maddeden ibaret ola
caktır. 

Coke'un yaşadığı zamana gelinceye kadar teşriî faaliyet, ceza huku
kuna hatırı sayılır yardımda bulunmuştu. Bu arada common law suçla
rının tariflerindeki kusur ve eksiklikler bertaraf edilmiştir. Evlenmek kas-
dı ile kız kaçırmak (65), dil kesmek ve göz çıkarmak (66), müstahdemle
rin istihdam edene ait 40 şiline kadar değerdeki malları emniyeti suiis
timal ederek temellük eylemeleri (67) v.s. gibi suçlar misâl olarak göste
rilebilirler. Bmnlar yanında iki common low suçunun kanun vazıı tarafın
dan tarif edildiğini görüyoruz. Bunlar, ihanet ve conspiracy'ye mütedair 
kanunlardır (68). 

Yine bu devirde yapılan kanunlarla beş yeni suçun yaratıldığını mü
şahede etmekteyiz. Bu suçlar memleketin ticarî menfaatlerini haleldar et
tiği için tecziye edilmişlerdi (69). Evvelce dinî suç sayılan cinsî terslik
ler (70), poligami (71), büyücülük (72) de bu devirde dünyevî suçlar 
arasına girmişlerdir. 

Coke zamanında bilinen başlıca misdemeanourlar da şunlardır : cons
piracy, rüşvet, tefecilik, düello, yalan şahadet, sahtekârlık, neşren haka
ret, nümayiş, kilise veya mahkemede arbede, adliyeye müdahale, mes
kene tecavüz. Bunların bir kısmı kanunla bir kısmı da Star Chamber ta
rafından yaratılmıştır (73). 

XVII. asrın ikinci yarısında Star Chamber'in ilga edilmesinden sonra 
onun kararlarını birer otorite olarak kabul eden ve evvelden mevcud bir 
kaide ile menedilmemekle beraber cemiyete zararlı fiilleri cezalandıran 
King's Bench, maddî ceza hukukunda zuhuru melhuz duraklama ve ge
rilemenin önüne geçti (74). 

(64) Stephen: History, V. 1., sah. 206. 
(65) 3 Hen. 7. e. 2 ve 39 Eliz. 1, c. 9. Bu kanun çıkıncaya kadar bu fiil ırza teca

vüz sayılmaktaydı. 
(66) 5 Hen. 4, c. 5. Kanundan evvel mayhem suçuna müteallik kaideler bu gibi 

hâdiseleri içine alacak derecede mütekâmil değildi. 
(67) 21 Hen. 8. c. 7; 27 Hen. 8. c. 17. 
(68) 25 Edw. 3, St. 5, c. 2; 33 Edw, 1. 
(69) Bu suçlar için bak : Stephen : History, V. 2, sah. 207. 
(70) 25 Hen. 8, c. 6; 5 Eliz. 1 c. 17. 
(71) 1 Jas. 1, c. 11, 
(72) 33 Hen. 8, c. 8; 5 Eliz. 1, c. 16; 1. Jas. 1, c. 12. 
(73) Bak. : Stephen : V. 2, sah. 207-8. 
(74) Stephen : History, V. 2, sah. 208. 
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Restorasyondan sonra cezalarda reform yapıldı. Meselâ, papazların 
dokunulmazlığı ilga edildi, taksirli adam öldürmenin cezası olan idam, 
malların ve kanun müsaderesi hariç bırakılmak suretiyle, verilmeğe baş
landı. Poligami ve zina ölüm cezası ile tecziye edilecekler ve fakat mah
keme, cezayı tecil ve Council of State de af yetkisini haiz olacaktı. Bun
dan başka vatana ihanet eden kadınlar yakılarak değil asılmak suretiyle 
idam edileceklerdi (75). 

XVII. asırda ihtilâle kadar ingiliz ceza hukukunda usule taallûk 
eden kaideler bir tarafa bırakılırsa esaslı bir değişiklik ve gelişme görül
mez. Fakat, ihtilâlden sonra ceza hulcukunda geniş bir teşriî faaliyet saf
hası başlamıştır. Bu kodifikasyon teşebbüsü bilhassa XJX. asırda muvaf
fak olmuş ve ingiliz ceza hukukunun geniş ölçüde gelişmesini ve yerleş
mesini sağlamıştır. 

XVII. asırda kodifikasyon hareketini common law'un iptidaî sertliği 
ve geriliği zarurî kılmıştır. Haklarında hiç bir hüküm bulunmayan hileli, 
köfeü, şedit ve cemiyet için zararlı fiillerin ikamdaki artış common law'un 
ne büyük kusur ve eksikliklerle malııl olduğunu göstermiş ve bu suretle 
XVIII. asır boyunca ve XIX. asrın başlarında çok sayıda kanunî felony 
yaratılmıştır (76). Aynı sebepler bu devir zarfında birçok yeni misde-
meanour'un da kanun vazıı tarafından yaratılması neticesini doğurmuş
tur (77). 

Yazılı hukukun gelişmesini yazılı olmayan hukuk da takip etmiş ve 
kazaî kararlar bu hukukun modernleşmesini sağlamıştır. Adam öldürme, 
hırsızlık ve kasd gibi meflıumların üzerinde kıymetli hâkimler çalışmış ve 
ilmî değeri haiz tarifler verilmiştir (78). 

S/r Michael Foster ve Sir William Blackstone, eserleri ile bu tekâmü
lün başlıca âmillerinden birini teşkil etmişlerdir (79). 

XVIII. asırda ve XIX. asrın başlarındaki teşriî faaliyet, maddeleri kı
sa kanunlardan ibaret bir ceza kanununa gidişin ifadesiydi. Bu gidişi bil
hassa, Bentham'm mevcud hukuk hakkındaki tenkidleri hızlandırmıştır. 

Bentharria. göre mevcud hukuk ilga edilmeli ve yerini felsefî esaslara 
göre hazırlanmış bir code'a bırakmalıydı. Bu görüşe uyularak Bentham 
daha hayatta iken mühim adımlar ab İdi. 

(75) S tephen : History, V. 2, sah. 209-10. 
(76) Stephen : History, V. 2, sah. 212. 
(77) Stephen : ibid. 
(78) Bak. Lord Holt'un R. v. Mawgridge (1706) dâvası münasebetile verdiği kasıt 

tarifine. 
(79) Bak. : Stephen : History, V. 2, sah. 213 ve mü. 
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E — Blackstone'den Sonraki Devir : 

XIX. asırda ceza hukukunun kodifiye edilmesi mevzuunda muhtelif 
teşebbüsler yapıldı. Bunlardan birincisi, Robert Peel Kanunları diye isim
lendirilen teşriî vesikaların tedvini ile neticelendi (1826-1832). 

1826 senesinde çıkan kanun hırsızlık ve mala zarar verme suçlarına 
müteallik kaideleri tevhid etti (80). 

1828 (81) ve 1830 (82) tarihli kanunlarla da şahsa karşı işlenen suç
lar, sahtekârlık suçları, kalpazanlık suçları hakkındaki hükümler birleş
tirildi. 

Ceza hukukundaki bu hareketler şüphesiz ingiliz hukuku için fay
dalı olmuştu. Ancak, muhtelif hükümleri tevhid etmekle meselenin halle
dilmediği görüldü ve ceza hukukunda tam bir gelişme sağlamak maksa-
dile 1834 ile 1845 seneleri arasında muhtelif komisyonlar teşkil edildi. Bu 
komisyonlardan 7. ve 8. si birer ceza kanunu ve ceza usûl kanunu projesi 
hazırladı. Fakat, tatminkâr görülmeyen bu kanun tasarıları kanunlaşa-
madılar (83). 

1845 ile 1861 seneleri arasında toplanan komisyonların meaisinin ne
ticesi 1861 senesinde kabul edilen altı tane consolidation kanunu ile alın
dı. Böylece, hırsızlık, mala zarar, sahtekârlık, ka^azanlık ve şahsa kar
şı işlenen suçlara müteallik hükümlerin tevhidi ile bir ceza kanununa 
biraz daha yaklaşılmış oluyordu. 

Zira bu kanunlar sayesinde ceza hukukunun yansından fazlası kanu
nî bir esasa bağlanmış ve en ziyade işlenmekte olan suçların cezası ya
zılı bir metne istinad ettirilmiş oluyordu (84). 

1878 senesinde Hâkim Stephen'in hazırladığı ceza kanunu tasarısı 
parlâmento'ya arzedildiyse de bazı siyasî sebepler yüzünden kanunlaşa-
rnadı. 

Mezkûr tasarının mevzuumuz bakımından bilhassa ilgi çeken tarafı 
kanunilik prensibine sarahaten yer vermiş olmasıydı. Tasarının 5. m. ne 
göre k a n u n d a y a z ı l ı o l m a y a n b i r f i i l c e z a l a n -
d ı r ı l a m ı y a c a k t ı . 

1878' den bu yana bütün cezaî hükümleri bir araya getirme yolunda 
herhangi bir ciddî teşebbüs gönnemektedir. Bununla beraber, kanun 

(80) 6 & 7 Geo. 4, c. 28. 
(81) 9 Geo. 4, c. 31. 
(82) 11 Geo. 4; 1 Will. 4, o. 66. 
(83) Stephen : History, V. 2, sah. 217. 
(84) Stephen : History, V. 2, sah. 217-8. 
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vazıı, yeni suçlar yaratmağa, suç ve ceza vazeden kaideleri daha olgun
laştıran kanunlar çıkarmağa devam etmiş ve böylece iki asır süren ve 
halen devam eden kodifikasyon faaliyeti sonunda, îngiliz ceza hukukun
da, bir ikisi istisna edilecek olursa, bütün suçlar ve cezalar, kanunî hü
kümlere raptedilmişlerdir. Bilhassa XX. asır başından itibaren çıkarılan 
kanunlar bu sahada büyük rol oynamışlar ve 1948' de mer'iyete giren 
Criminal Justice Act, cezaî reformun gerçekleşmesini sağlamıştır. 

II. ÎNGİLİZ CEZA HUKUKU SÎSTEMÎNÏN VASIFLARI: 

A — Common Law - Statute Law : 

a) îngiliz Ceza Hukukunun Kaynaklan : 

Suç ve ceza vazeden kaidelerin kanunların yanısıra mahkeme içti-
hadlarında yer almış olması ingiliz ceza hukukunun bir hususiyetini teş
kil eder. Mahkeme kararlarının asırlardan beri hususî veya yan resmî te
şekküller tarafından neşredilmekte oluşu, common law'un müphem kal
ması mahzurunu bertaraf ederek, İngiliz ceza hukukunun bir yandan ka
nunlar halinde, diğer yandan içtihadlar külliyatı (records) olarak tama-
mile yazılı hale gelmesini sağlamıştır. Buna ingiliz hukukunun her dalı
nın tekâmülünde büyük yardımları dokunan hukukçuların eserleri de ka
tılacak olursa, ceza hukukuna ait bütün hükümlerin yazılı metinlerde bu
lunmasının kabil olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur. Şu halde modern in
giliz ceza hukuku üç kaynaktan kuvvet almaktadır: 1) kanunlar, 2) com
mon law, 3) doktrin... (1). 

Hukukun bu üç kaynağından birincisi, yani kanunlar, diğerlerinden 
sonra ehemmiyet kazanmıştır. Gerçekten, başlangıçta bütün ceza hukuku 
yazılı olmayan kaidelerden mürekkepti. Zamanla yazılı olmayan hukuk 
yanında mahkeme kararlan yer almış, daha sonra kanunlaştırma bir cere
yan halinde ortaya çıkmış ve bugün hukuk, tamamen yazılı hukuk haline 
gelmiştir. Yazılı hukuk içinde common law, uzun asırlar birinci plânda 
yer almıştır; fakat, yediyüz sene süren tedricî bir tekâmül neticesinde ka
nun ( = act, statute), ceza hukukunun ana kaynağı olmuştur. 

Kanunlar, bazen common law'da esasen mevcud prensipleri aksettir
mekle yetinmişler, bazen bu prensipleri değiştirmişler ve common law'-
daki suç tariflerine kat'iyet vermişlerdir. Fakat, kanun vazıı, en mühim 
müdahalesini, cemiyette, cezalandınlması icab eden yeni bir takım fiil
lerin zuhur etmesi üzerine yapmıştır. Başka bir deyişle, kanunlar bazan 
hukuka, evvelce mevcud olmayan bir takım müesseseler eklemişlerdir. 

(1) Jenks : The New Jurisprudence, sah. 38. 
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b) Common Law : 

İngiliz hukukunun büyük bir kısmı common law prensipleri üzerine 
bina edilmiştir. Bugün, bilhassa ceza hukuku, geniş mikyasta, ifadesini 
statü hukukunda bulrnaktaysa da, kanunların nizamladıklan müessele-
rin çoğu, common law'da teşekkül etmiş prensipler esas alınarak hükme 
bağlanmışlardır. 

Common law, başlangıçta, mahdut bir kaideler topluluğundan iba
retken zamanla fevkalâde bir inkişaf göstermiştir. Hâkimlerin cemiyet 
içinde işgal ettikleri mevki, gördükleri hürmet, yaratıp inkişaf ettirdikleri 
hukukun köklü olmasını sağlamıştır. Ancak modern yaşayışın hızlı tem
posu karşısında hukukun, hâkimler tarafından sağlanan devamlı fakat 
yavaş gelişmesi kifayetsiz kalmış, bu yüzden İngiliz hukukunun kaderi 
kanun vazıının ellerine terkedilmiştir. 

Menşeini iptidaî âdetlerden alan, hâkimler tarafından geliştirilen bu 
hukukun, taşıdığı bazı mahzurlar sebebile zaman zaman tenkid edildiği 
görülmektedir. 

Bir fikre göre, hâkim hukuk yaratırken cemiyetin kontrolünden uzak 
çalışmaktadır. Halbuki aslolan cemiyetin murakabesidir. Diğer bir görü
şe nazaran kazaî içtihadlar aceleyle hazırlanmaktadırlar. Bu bakımdan 
mahzurludurlar. Nihayet, kazaî organların kararlan makable şâmil tesir
ler doğurduğundan tenkid edilmişlerdir. 

Sıraladığımız tenkidler, zannımızca, hakikati tam mânasile ifade et
mekten uzaktırlar. Her nekadar, kazaî kararlar, ısdar edildikleri anda ce
miyet murakabesine tabi olmuyorlarsa da parlâmentonun bunları orta
dan kaldırması ender rastlanan hâdiselerden değildir. Diğer taraftan hâ
kimlerin hukukî sisteme tam mânasile vâkıf, kuvvetli ve bilgili şahıslar 
oldukları ve teemmülle hareket ettikleri vakıası nazarı itibare alınırsa 
ikinci itiraz da kuvvetinden kaybeder. Kaydettiğimiz itirazlardan zahiren 
gerçeğe en ziyade yakın olan üçüncüsüdür. Hattâ, uzun müddet, gerçeği 
ifade etmiş olduğunu söylemek hatalı olmaz. Ancak, kazaî içtihadlar, ev
velden mevcud prensipleri hareket noktası ittihaz etmek durumunda 
olduklarından bu sonuncu iddiayı da haklı bulmak müşkülleşmektedir. 

Bununla beraber, common law'un kusursuz bir sistem olduğunu ileri 
sürecek değiliz. Şüphesiz, mahzurlan vardır. En büyük mahzuru, vukuf 
kesbetmesi ve dolayısiyle tatbiki güç muazzam bir kaideler topluluğu 
teşkil etmesidir. Gerçekten kanun vazıının bir iki satırla şekillendireceği 
bir kaidenin vücud bulabilmesi için yirmi-otuz kadar karann verilmesi 
icabetmiştir. Buna mukabil, kazaî içtihadlann, ileride girişilecek teşriî 
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faaliyetlerin iptidaî maddesini hazırlamaları common law'un en büyük 
faydasıdır. 

c) Statute Law : 

Eğer cemiyet şartları tamamile statik kalsa ve eğer kazaî uzuvlar ce
miyetteki en kuvvetli ve müessir zümrelerin temsilcileri olsalardı İngil
tere'de de hâkim yapısı hukukla yetinilebilirdi (2). Fakat, bunların tam 
mânasile zıddı olan şartların mevcudiyeti, yani bir taraftan, yaşayan, bir 
müessese olması itibarile cemiyetteki, daimî değişiklik ve yenilikler ve di
ğer taraftan demokratik fikirlerin değer kazanması dolayısiyle hukukun 
elit zümrenin inhisarından çıkıp halkın sesini aksettirmeğe başlaması, hâ
kimlerin yarattığı hukukun yanında yeni bir şeklin mevcudiyetini zarurî 
kılmıştır (3). 

Doğuş sebepleri farklı olan statü hukukunun common law'dan farklı 
vasıfta olacağı şüphesizdir. Statü hukukunu karakterize eden vasıfları 
şöylece hulâsa edebiliriz (4) : 

1) Ceza Kanunlarının Makable Ademi Şümulü Prensibi: 

îngiliz ceza hukuku kaidelerinin çoğunda olduğu gibi, ceza ka
nunlarının makable şümulü - ademi şümulü mevzuundaki kaide de kazaî 
tatbikat tarafından vazedilmiştir. Prensibi koyan bir kanun maddesi yok
tur. 

Mahkemelerin vazettiği kaideye göre : prensip itibarile bütün ka
nunlar meriyete girdikleri andan sonra cereyan edecek hâdiselere şâmil
dirler (5). Başka bir deyişle, hilâfına sarahat bulunmadıkça hiç bir kanu
nun hükümleri makable şâmil olacak tarzda tefsir edilemez. Bu öyle bir 
kaidedir ki, teşriî organ, kanunda, her iki mânaya gelebilen bir ifade kul
lanmış olsa dahi kanunun makable şümulünü önleyecek mânanın tercih 
edilmesi gerekir (6). Bununla beraber, kanun vazımm, maksadını açık
ça beyan, makable şümulü sarahaten derpiş etmiş olduğu ahvalde başka 
bir hâl çaresi aramak cihetine gidilmemelidir (7). Ceza hükümlü bir ka
nunda makable şâmil olacağına dair bir hüküm bulunduğu takdirde ka
nun vazıının maksadına büyük bir ehemmiyet vermek ve maksadın dışı
na çıkmamak lâzımdır (8). Zira, fevkalâde istisnaî bir halin ifadesi olan 

(2) Kiralfy : a. g. e, sah. 112-3. 
(3) Kiralfy: a. g. e., sah 113. 
(4) Jenks : a. g. e., sah. 89. 
(5) Maxwell : The Interpretation of Statutes, sah. 213. 
(6) Maxwell : a. g. e., sah. 214. 
(7) D. P. P. v. Lamb (1941) 2 All E R . , sah. 449 ve mü.; Buckman v. Button (1943) 

2 All E. R. sah. 82 ve mü.; R. v. Diver (1944) 1 K. B. sah. 68, 76. 
(8) Maxwell : ibid. 
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makable şümulün genişletilmesi ferdî hak ve hürriyetlerin ihlâli demek 
olur. Bu sebeple, meselâ, kanun sadece bir veya bir kaç maddesinin ma
kable şâmil olacağı hükmünü koymuşsa, bunlar dışında kalanlara aynı 
tesiri tanımayı mutazammm her teşebbüs hukukîlikten uzak kalacaktır. 

Yukarıda temas ettiğimiz makable ademi şûmül kaidesi, ceza kanu
nunun aleyhte olması halinde okluğu gibi, sonraki kanun lehte dahi olsa 
câridir. Başka bir deyişle, kıt'ada olduğu gibi, lehde kanunun makable 
şâmil olacağı yolunda bir kaide mevcut değildir. 

Usûl kanunları, kaideten makable şâmildirler. Usûl kaidelerinde ya
pılan değişiklik taraflardan biri aleyhine durum hasıl etmiş olsa bile, yeni 
kanun, devam etmekte bulunan usûlî muamelelere uygulanır. Usûl mua
melelerinin hiç bir safhasında tarafların müktesep hakkı olamaz (9). Ta
raflar, tahkikatın yapıldığı anda hangi kaideler mer'î iseler, onlar muci
bince hareket etmek zorundadırlar. Bununla beraber mahkemeler bir dâ
va devam etmekte iken yapılan bir kanun değişikliği ile tarafların sahip 
bulundukları temyiz hakkının kaldırılması halinde, yeni kanunun makab
le şâmil olamıyacağma karar vermişlerdir. 

2) Bir Kanun Ancak Diğer Bir Kanun Tarafından İlga Edilebilir: 

Ne kadar eski olursa olsun bir kanun zaman geçmekle ilga edilmiş 
sayılmaz (10). Kanunun tatbik edilmemekte oluşu da mülga addedilmesi 
için bir sebep teşkil etmez (11). Bir kanun ancak kanun vazıı tarafından 
ilga edilebilir. Kaidenin menşei Parlâmento'nun salâhiyetlerini istimalde
ki kıskançlıkta aranmalıdır. Parlâmento'nun, krala karşı istiklâlini temin 
için mücadele ettiği devirde teessüs eden kaide, yukarıda gösterildiği gi
bi acaib neticelerin doğumuna sebep olmaktadır (12). Buna rağmen hiç 
bir İngiliz mahkemesi kaideyi nazara almamazlık edemez. Revizyon Ko-
misyonu'nun hazırladığı kanunlar tarafından ortadan kaldırılmadıkça 
(13). Mânâsız hale gelmiş olsalar da kanunlar, mer'iyette kalmağa devam 
ederler. Kaldı ki, çok eski tarihi taşımalarına rağmen halen tatbik edil
mekte olan kanunlar vardır. 1351 tarihli İhanet Kanunu (14) bunlardan 

(9) Maxwell : a. g. e, sah. 225. 
( 10) Maxwell : a. g. e., sah. 407. 
(11) Bu hususta çeşitli örnekler vermek kabildir. Meselâ, çöpleri ayıklanmadan hubu

bat satışı 1844 e kadar suç sayılmış, bunun gibi, ihanet suçunun cezasının, 
mahkûmun parçalanması suretiyle infazını âmir kanun 1870 yılında ilga edi
linceye kadar mer'iyette kalmıştı. Bugün dahi, tahsil görmüş bir şahsın Hıris
tiyanlığı inkâr etmesi suç sayılmaktadır (Bak. : 9. Will. 3, c. 35). Bununla be
raber, uzun zamandanberi tatbik edilmemekte olan yahut zamanın şartları 
ile bağdaşamıyan kanunların hâkimler tarafından tahdidi surette tatbik edi
lebileceği fikri de ileri sürülmüştür. Bak. : Maxwell, sah. 408. 

(12) Bak Not. 11. 
(13) Statutes Revision Acts. 
(14) Statute of Treasons. 25 Edw. 3, c. 2. 
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biridir. Adı geçen kanunun halen mer'iyette bulunmasının başlıca sebebi, 
âmme efkârının, onun müessir olmakta devam ettiği hususundaki kanaa
tidir. Eskiliklerine rağmen mer'î olan diğer kanunlar, ortadan kaldırıldık
ları takdirde, evvelce meneyledikleri suçların yeniden işlenmeğe başla
nacağı korkusu yüzünden ilga edilememektedirler (15). 

Bir kanunun diğer bir kanunla sarahaten veya zımnen ilga edilmesi 
mümkündür. 

a') Sarih ilga : Sonraki kanun bir evvelki kanunun yürürlükten kal
kacağını açıkça ifade eder. Bu takdirde çözülmesi müşkül bir mesele çık
madan yeni kanunun tatbik edilmesi mümkündür (16). 

b') Zımnî ilga : Sonraki kanunun evvelki kanundan farklı hüküm
leri muhtevi olması halinde, sarih bir hüküm mevcud bulunmasa dahi es
ki kanunu ilga ettiği kabul edilir. Mamafih, bir kanunun diğer bir kanu
nu zımnen ilga edip etmediği hususunda ihtilâf çıkabilir. Doğması mel
huz ihtilâfların halli için şu ölçüler ileri sürülmüştür : 

Eğer bir kanun, bir suçun mahiyetinde değişiklik yapmaksızın (me
selâ bir felony'yi midemeanour haline getirmeksizin) o suça yeni bir ceza 
vaz'ederse, eski kanunu veya suç common law suçu ise, onu ve cezasını 
ilga etmiş sayılmaz. Aksine sarahat bulunmadıkça fail her iki hükme göre 
muhakeme edilebilir. Ancak, kendisine iki ceza birden verilemez. Faile 
bu cezalardan sadece bir tanesi tâyin edilebilir (17). 

Bununla beraber suçun vasıf ve neticelerini değiştiren, meselâ, bir 
felony'yi misdemeanour haline getiren veya ölüm cezası yerine para ce
zası ikame eden kanun (18) bir evwelkini ilga etmiş sayılır. Cezanın 
nev'ini değiştirmeyip miktarını değiştiren kanun da evvelkinin yerine 
geçmiş sayılır (19). 

c') ilganın hükümleri : Bir kanun ilga edilince, geçmiş ve kapanmış 
hâdiseler bir tarafa bırakılacak olursa, hiç mevcud olmamış sayılır. Bu se
beple, ilga eden kanunda sarahat bulunmadıkça, suçun irtikâbından son
ra fakat dâvaya başlamadan evvel, fiili cezalandıran kanunun ilga edilme
si halinde failin muhakeme ve tecziye edilmesine imkân yoktur (20). 

(15) Jenks : a. g. e., sah. 97. 
(16) Bir kanunu ilga eden kanunu ilga eden kanunun birinci kanunu tekrar mer'i-

yete sokup sokmadığı meselesi ortaya çıkmış ve Interpretation of Statutes 
Act'e konan bir hükümle ihtilâf halledilmiştir. Buna göre, aksine sarahat ol
madıkça birinci kanun mer'iyete girmiş sayılmaz. 

(17) Interpretation of Statutes Act (1889). m. 33. 
(18) 16 Geo. 3, e. 30. 
(Iß) Meselâ, bir suç için fi 100 pra cezası ve üç ay hapis cezası vazeden 5 Geo. 1, 

c 27 sayılı kanunun, cezayı £ 500 ve oniki aya çıkaran 23 Geo. 2, c. 13 sayılı 
kanunu zımnen ilga ettiğine karar verilmiştir. 

(20) Rüssel : a. g. e., V. 1, sah. 83; R. v. Mc Kenzie E. and R. sah. 429. 
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Fakat, her hangi cezaî hükümlü bir kanunun ilgası, mezkûr kanun 
hükümlerine göre verilmiş cezalara tesir etmez (21). Hükmolunmuş ceza
ların infazına geçilir; başlanmış olan infaza devam edilir. Bunun gibi, baş
lanmış tahkikat muameleleri de tamamlanır ve eğer tahkikat sonunda sanı
ğın suçlu olduğu anlaşılırsa, fiili cezalandıran kanunun ilga edilmiş olma
sına rağmen tecziyesi cihetine gidilir (22). 

d') Müddetli kanunlar : Müddetli kanunlar ya müeyyide altına alın
mamış fakat cemiyete zararlı fiillerin çok sayıda irtikâp edilmekte oluşları 
veya böyle bir ihtimalin mevcudiyeti sebebile yahut zaten cezalandırılmış 
bir fiilin cezası kâfi görülmediği için yapılırlar. Mahiyetleri itibarile mu
vakkat hâdiseleri tanzim ettikleri için bu kanunlann sonuna ne zaman 
mer'iyetten kalkacaklarını gösteren bir madde eklenir. Karakteristik vasıf
lan şunlardır : 

ı — Müddetli kanunlann yapılmasının âmilleri, bunlann fevkalâde 
şümullü olması neticesini doğurmuştur, öyle ki, suçla uzaktan münasebet-
tar ve ihzari hareketler de cezalandmlabilir hale gelmiştir, sanıklar ekseri
ya suç işledikleri için değil, arzettikleri içtimaî tehlike sebebile tecziye 
edilmişlerdir (23). 

ıı — Müddetli kanunların diğer bir müşterek vasfı da son zamanlara 
gelinceye kadar çok şiddetli cezalar vazetmiş olmalarıdır (24). 

Müddetli kanunlann muayyen bir müddetin hitamında veya muay
yen bir vaziyetin ortadan kalkması üzerine mer'iyetten çekilmeleri, kanu
nun mer'iyeti sırasında işlenmiş ve fakat mer'iyet müddeti içinde ceza-
landınlmamış fiillerin tecziye edilip edilemiyecekleri meselesini ortaya çı
karmaktadır. 

Müddetli kanunlann doğurduğu bu problem ingiliz hukukunda te
reddüde mahal bırakmıyacak derecede sarih bir esasa bağlanmıştır. Bu 
esasa göre: mülga kanunlarla mer'iyetten müddetleri bittiği için kalkan 
kanunlar birbirlerinden farklıdırlar. Birinciler, ilga edilmeleri ile beraber 
hiç mevcud olmamış farzedildikleri halde (25), müddetli kanunlann hü
kümlerinin ne zamana kadar mer'î sayılacaklan hakkında bir neticeye va
rabilmek için kanun vazımın kullandığı ifadeye bakmak lâzımdır (26). 
Eğer kanun vazıı maksadını sarahaten göstermişse (27) bu maksada ıttıba 
etmelidir. Kanunda, mer'iyet müddetinin sona ermesinin, mer'iyeti sırasm-

(21) Interpretation of Statutes Act (1889) m. 38 (d). 
(22) Interpretation of Statutes Act (1889) m. 38 (e). 
(23) Radzinowicz, Leon: History, V. 1, sah. 16-7. 
(24) Radzinowicz: a. g. e., sah. 17. 
(25) Steavenson v. Oliver (1841) bak. 2 All E. R. 1946, sah. 531. 
(26) R. V. Wicks (1946) 2 All E. R. sah. 529. 
(27) Emergency Powers Act (1939), m. 11 (3). 
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da icra edilen veya icrasında ihmal, gösterilen fiillerden doğacak mes'u-
liyete tesir etmiyeceği ifade edilmişse, önceden işlenip de mer'iyet sırasın
da meydana çıkmamış veya meydana çıkmış olmasına rağmen henüz ce
zalandırılmamış fiiller tecziye edilebilecekler ve hükmolunmuş cezaların 
infazına devam olunacaktır. Aksj takdirde, meselâ, kanunun mer'iyetten 
kalkmasından kısa bir müddet evvel suç işleyen kimse, dâva bu müddet 
zarfında bitirilemediği takdirde asla cezalandırılamaz. Kanunun mer'iyet
ten kalkmasından evvel tahkik muamelelerine hattâ duruşmaya baş
lanmış olsa bile eğer hüküm verilmemişse suçlu serbestisine kavuşa
caktır. Böyle bir netice ise mantıkî olmaktan uzaktır (28). Ancak, mer'iyet
ten kalkmış bir kanun mucibince ceza vermek ehemmiyetli ve ferd hürri
yetini yakinen ilgilendiren bir konu olduğu cihetle, kanun vazıınm bu ne
ticeyi yani, suçlunun kanun mer'iyetten kalktıktan sonra da cezalandırıl
masını hakikaten isteyip istemediği iyice araştırılmalıdır, ingiliz hâkim
leri bu mevzuda çok titiz davranmakta ve kanun vazıınm ifadesindeki en 
ufak bir müphemiyet halinde dahi müddetli kanun hükümlerinin evvelce 
işlenmiş fiillere tatbik edilemiyeceği neticesine varmaktadırlar (28). 

Eğer kanun vazıı, müddetli kanun hükümlerinin haiz olacağı tesirler 
hakkında bir kayd ihtiva etmiyorsa, mahkeme ifade edilmeyen maksadı 
bulmağa çalışmalıdır. Bütün tefsir kaidelerinin uygulanmış olmasına rağ
men maksad tâyin edilememişse mesele sanık lehine neticeye bağlanma
lı, başka bir ifadeyle, müddetli kanun hükümleri, mer'iyetten kalkma
sından evvel irtikâp edilmiş fiillere tatbik edilmemelidir (29). 

3) Ceza Kanunları tahdidi surette tefsir edilmelidir : 

Yukarıda ceza hukukunda tefsir mevzuunu incelerken (30), tefsir 
zaruretine ehemmiyetle işaret ve bu zarureti çeşitli delillerle isbata gay
ret etmiştik. Etüdümüzün aynı kısmında ceza hukukunda tefsire tatbik 
edilecek kaidelerin geçirdiği istihalelere de temas imkânım bulmuştuk. 

ingiliz hukuku, gerek tefsiri lüzumlu kılan sebepler gerekse tefsir 
müessesesinin inkişafı mevzuunda Kât'a hukukuna derin bir yakınlık ar-
zetmektedir. 

Suç ve ceza vazeden kanunların tefsirinde kullanılan kaidelerle di
ğer kanunların tefsirinde rehberlik eden prensipler esasta ayniyet gös
terirler. Bununla beraber, diğerlerinden farklı olarak ceza hukuku saha
sında carî olan bir kaideye göre ceza kanunları tahdidi surette tefsir edil-

(28) D. P. P. v. Wicks (1947) 1 All E. R, sah. 206. 
(29) B. v. Wicks (1946), 2 All E. R., sah. 529 ve mü. 
(30) Bak. Yuk. sah. 11 ve mü. 
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melidirler (31). Mezkûr kaidenin ortaya çıkış sebepleri şu şekilde hulâ
sa edilebilir : 

a') Kaidenin zuhuru sebepleri : 

İngiliz anayasası, ferdî hürriyetleri ön plâna almıştır. Anayasaya hâ
kim hürriyetperver ruh, sanığın tecziyesi ile nihayetlenmesi daima muh
temel ve mümkün olan ceza dâvalarında hâkimin lâfızdan ayrılmasına 
engel teşkil eder. Bu lâfzı tatbik esası sanık aleyhine çalışamaz. 

Cezalandırmak hakkı Devlet'indir. Devlet, ceza kanunları ısdar ey
lemek suretiyle bu işi yerine getirir. Kanun yapmak teşriî organa terettüp 
eden bir hak ve vazifedir. Hâkimin, kanunun lâfzından ayrılmak sure
tiyle, bu hak ve vazifeye müdahale imkânına sahib olması doğru değil
dir (32). 

Tatbikî zaruretler de böyle bir kaidenin vücud bulmasına sebebiyet 
vermiştir. Filhakika geçen asırlar zarfında kabul edilen ceza kanunları 
ile ölüm cezasını müstelzim suçların sahası fevkalâde genişletilmişti. İn
giliz inkılâbından önce ölüm cezasını müstelzim fiillerin sayısı elliyi geç
mediği halde George II. un hükümdarlığı sırasında bu miktar yüzün üs
tüne çıkmış, 1770, de 154' ü bulmuştu. Bu devirde, ve 1826' ya gelinceye 
kadar, bir iki tanesi hariç (33), felony sayılan bütün suçların ölüm cezası 
ile tecziye edildiklerini söylemek (34), müessesenin vüs'ati hakkında kâ
fi fikir verebilir. Böylece, cemiyet düzenini fazlaca ihlâl ettiği kabul 
olunan her suçun, suçlunun hayatını kaybetmesine müncer oluşu, hâkim
leri, bahis konusu kanunları tatbik ederken lâfzilik ve tahdidilik esasını 
kabule ve daima failin hayatını kurtaracak şekilde (in favorem vitae) 
harekete sevketmiştir (35) (36). Bu aynı zamanda «şüphe sanığın lehin
de yorumlanır» kaidesinin de câri olması demekti (37). 

Fakat, mahkemelerin bu şekilde yumuşak davranışları .hukuka istik
rarlı tefsir prensipleri kazandırmaktan uzak kaldı, hattâ ceza hukuku 
tatbikatında karışıklığa müncer oldu (38). 

(3a) Maxwell: a. g. e., sah. 262; Radzinowicz: a. g. e., sah. 83; Bussel : a g. e., sah. 
79; Kiralfy : a. g. e., sah. 131. 

(32) Att. Gen. v. Sillem (1863). 
(33) Bunlar petty larceny (ufak hırsızlık) ve mayhem (sakat etme) suçlarıydı. 
(34) Stephen : History, V. 1, sah. 458. 
(35) Bacon'a göre « . . . eğer kanun bir şahsın falanca suçtan dolayı sağ kolunun 

kesilmesini emrediyor ve fakat suçlu, kolunu evvelce harpte kaybetmiş bulu
nuyorsa, sol kolu kesilmiyecek, kanunun lâfzı genişletilerek fiile ceza veril-
miyecektir». Bak. Radzinowicz : a. g. e., sah. 83, not. 4. 

(36) Radzinowicz : a. g. e., sah. 83, 87. 
(37) Radzinowicz : a g. e., sah. 83. 
(38) Aşağıdaki misâller bu fikri teyid etmektedirler : 

Richard Cook, £ 5 değerindeki bir ineği çaldığı için 1774 senesinde, 14 Geo., 
2, c. 6 ve 15 Geo. 2, c. 34 sayılı kanunlar gereğince mahkemeye verilmişti. Mah-
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Tefsirde sıkılık ve buna muvazi olarak suçluya mümkün olduğu ka
dar yumuşak bir davranış, sık sık rastlanan bir durum haline geldi. Tat
biki bahis mevzuu olan kanun, ne kadar ağır ceza tâyin ediyorsa, tefsirin
de de o derece sıkı hareket ediliyor, buna mukabil, sadece para cezası 
tertip eden bir kanunun tatbikinde dar tefsir esasından uzaklaşılıyordu. 

Bir suçu cezalandıran birden fazla kanun mevcud olduğu takdirde 
hâkimlerin daha az ceza veren kanunu tatbik etmek için gayret sarfettik-
leri (39), bazan daha da ileri giderek benzer bir fiili tecziye eden kanunu 
esas aldıklan görülmüştür (40). Bu suretle ceza adaletinin memleketin her 
yerinde aynı şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve ona katîiyet vasfını ver
mek maksadile tesis edilen prensip, bir müddet sonra vaz'ı sebeplerinin 
tamamile aksi gayelere hizmet eder olmuş, ceza hukuku kat'iyetinden çok 
şey kaybetmiştir. Gerçekten, muayyen şartların tahakkuku halinde muay
yen bazı cezaî neticelerin husule gelmesi icab ederken, bu neticelerin hâ
diselerin ancak bir kısmında hâsıl okluğu bir ceza hukuku sistemine kat'î-
yet vasfı verilemezdi. 

b') Kaidenin mahiyeti : 

Görülüyor ki, ferdî hürriyetleri teminat altına almak maksadile vazo-
lunan kaide, yanlış anlaşılışı yüzünden yanlış tatbik edilmiş ve bu sebeple 
arzu edilmeyen neticeler ortaya çıkmıştır. Kanaatımızca, ingiliz hukukun
da mevcut tahdidîlik prensibini, Kıt'a Avrupası'mn tahdidîlik prensibi ile 
aynı mânada anlamamak lâzımdır. İngiliz hukukundaki tahdidîlik prensi-

keme. hayvanın çalındığı sırada sadece İki buçuk yaşında olduğunu ve henüz 
yavru yapmadığını ileri sürerek, inek değil buzağı sayılacağına karar verdi. 
Mahkeme .ilgili kanunlarda hem inek hem buzağıdan bahsedildiğine göre, bu 
mefhumların birbirine zıd mânada kullanıldığı kanaatına vararak sanığı beraat 
ettirdi. Bak. Radzinowicz : a. g. e., V. 1. sah. 668. 

John Howard, 1751 senesinde John Day'e ait depodan yine John Day'e ait 
bazı mallan çaldığı için mahkemeye sevkedilmişti. Mahkeme kanaatini şu şe
kilde izhar etti : depo denilince, tüccarın mallarını emniyet altına almak için 
koydukları bir mahal değil, bilâkis satmak ve müşterilerine göstermek için 
koydukları bir yer anlaşılmalıdır. Gerek çalman mallar gerekse malların ça
lındığı yer aynı şahsa aittir. Bundan malların, hâdisenin cereyan eylediği ma
halle emniyet düşüncesi ile konulduğu anlaşılmaktadır. Bu takdirde, fiil kanun 
hükümleri dışında kaldığından failin iddianamede yazılı fiilden dolayı ceza gör
memesi icab eder. Bak. : Radzinowicz : a. g. e. sah. 658. 

1714 tarihli Nümayiş Kanunu (Riot Act) na göre, halk, dağılmaları İhtar 
edildikten sonra bir saat içinde dağılmazsa, bir felony işlemiş olur. Mahkeme, 
böyle bir hâdisede dağılma ihtarının, şekline Uygun bir tarzda yapılmamış ol
ması gerekçesile (ihtarın sonunda «Tanrı Kralı korusun» denilmemişti) suçun 
meydana gelmediği neticesine varmıştı. 

Kraliçe Wictoria zamanında meriyete giren bir kanun mucibince, rey hakkı 
olan bir şahsın yerine geçip rey kullanmak suçtur. Mahkeme, ölü bir şahsın ye
rine rey kullanan bir şahsın kanunun cezalandırdığı bir fiil işlemediği netice
sine varmıştır. Son İki misâl için bak. Maxwell : a. g. e., sah. 266. 

(39) Radzinowicz: a. g. e., sah. 88. 
(40) Radzinowicz : ibid. 
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bi mucibince, hâkim kanunun metin ve ibaresini ruhuna göre tatbik im
kânından mahrum değildir. Prensib, hâkimin kıyas yolu ile yeni suç unsur
ları yaratmasını önlemek için konulmuştur; yoksa onu koyu bir lâfziliğe 
bağlamak gayesini gütmez (41). ingiliz müelliflerinin ceza kanunlarının 
tahdidîliği konusunda serdettikleri fikirler de kanaatimizi takviye eder 
mahiyettedir. 

Ezcümle MaxwelPe göre, ceza kanununun tahdidi surette tefsir edil
mesi lâzımgeldiği prensibinden şunları anlamak lâzımdır : 

Kanun maddesinin lâfzına mantıken dahil olmayan veya ruhuna ya
bancı olan hiç bir fiil tefsir vasıtasile cezalandırılamaz (42). Cezaî neti
celer yükleyen kanunların lisanı kanunun cezalandırmadığı veya cezalan
dırmak istediği ruhundan anlaşılmayan fiilleri de içine alacak şekilde ge-
nişletilmemelidir. Eğer kanun vazu, mani olunmak istenilen kötü hareket
lerin hepsini içine alacak kadar şümullü tâbirler kullanmamışsa hâkim 
kelimeleri genişletemez (43). Bir fiilin suç sayılabilmesi için her şeyden 
evvel kanunun lâfzından, mezkûr fiilin tecziyesini kasdettiği anlaşılmak 
lâzımdır. Kanunda sayılan fiillere benzer mahiyette olması bir fiilin ce
zalandırılması için sebep teşkil etmez (44). Bir fiilin, muayyen bir hare
keti suç sayan kanun hükmü mucibince cezalandırılabilmesi için gerek 
maddî ve gerekse manevî unsurları bakımından kanununun tarif ettiği 
fiile tam mânasile tetabuk etmesi gerekir (45). 

Bu sebeple bir bina veya müştemilatı içinde bir suç teşkil etmiyen 
fakat gayri ahlâkî bir maksatla bulunan bir şahsın gayri hukukî bir 
maksatla bir bina veya müştemilatına girmeği meneden kanun hüküm
lerine göre cezalandırılamıyacağma (46), aleyhine iflâs takibatına giri
şilmeden evvelki dört ay içinde muayyen bazı fiilleri ika eden müflisi 
cezalandıran kanun hükümlerinin, iflâs düekçesini bizzat veren müflis 
hakkında tatbik olunamıyacağma (47) hücum neticesinde bir geminin sa
hibinin elinden alınmasını korsanlık sayan kanun hükmünün, failin sa
dece gemi sahibinden para alması halinde mezkûr füli içine almayacağına 
dair verüen kararlar (48) isabetlidir. 

Bununla beraber, tazminata müteallik kanun hükümlerinin kanunun 
yapıldığı sırada tasrih edilmemiş ve fakat sonradan zahir olan hadiselere 

(39) Radzinowicz : a. g. e., sah. 88. 
(40) Radzinowicz : ibid. 
(41) Rüssel : a. g. e., sah. 79. 
(42) R. v. Harvey (1747) ve Maxwell : a. g. e., sah. 264. not (m) de gösterilen diğer 

kararlara bak. 
(43) Maxwell : a. g. e., sah. 264. 
(44) Maxwell : İbid. 
(45) Maxwell : ibid. 
(46) Vagrancy Act (1824); Hayes v. Stevenson (1860) 3. L.T. sah. 296. 
(47) Debtors Act (1869), m. 11.; Re Burden (1888) 21 Q.B.D. sah 24. 
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de tefsir kanalı ile uygulanabileceği kabul edildiği halde, ceza kanunla
rının tahdidîlik prensibinin bir neticesi olarak, kanunun hazırlanması 
esnasında derpiş edilmeyen hâdiselere kadar genişletilemiyeceği ileri 
sürülmüştür. Bu fikrin tatbikatından olmak üzere muhtelif kararlar misâl 
olarak verilebilirler (49). 

Ceza kanunlarının tefsirinde bu derece sert davranışlar ifrattır (50). 
Fakat, ifrattan dönüşler ender değildir. 

George III. devrinde çıkan bir kanun bira imâl edenlerle satanlarca, 
biranın rengini koyulaştırmak için, içine herhangi bir mayi konulmasını 
ve bira imâlinde malt hülâsası ve maya otundan başka bir maddenin is
timalini menediyordu. Bu kanun hükümlerinin sadece mer'iyete girdiği 
sırada 5 & 6 Edw. 6, c. 25 sayılı kanun hükümlerine göre mevcud satıcı 
ve lisansiye imalâtçılara değil, Birahane Kanunu (Beerhouse Act, 1830) 
mucibince hukukî mevcudiyet kazanan ve elinde vergi karnesi bulunan 
perakendecilere de şâmil olduğuna karar verilmiştir (51). 

1352 tarhili İhanet Kanunu, (Treason Act), vassalin süzerene şahsî 
sadakat borcu feodal fikrine dayanmaktadır. Kanunda ihanet halleri de 
tadadı olarak tesbit edilmiştir, ingiliz hâkimleri bu halleri genişletmişler, 
öyle ki, ecnebileri, kraliyeti işgale teşviki, kralın öldürülmesi gayesini gü
den bir komploya benzetmeğe, hattâ, ücret hadlerini yükseltmeğe matuf 
hareketlerin krala karşı harp teşkil ettiğini beyana kadar varmışlardır. 
Bundan başka ihanet mefhumunun mânası da değişti. Kanunun vazına 
sebep olan feodal sadakat tecavüz fileri, yerini, «âmme kudretine karşı is
yan ve Devlet tarafından vaz'edilen âmme intizamına karşı tecavüz» fik
rine bıraktı. Böylece, Orta Çağ'da yapılmış olan bir kanun, tefsir yolu ile 
yine çağların siyasî anlayışına uyduruldu (52). 

Şu içtihadlar da, mahkemelerin, kanunların lâfızlarına değil, ruh ve 
maksatlarına göre tatbikinin daha doğru olduğunu anladıklarını göster
mektedir : 

(48) MoHoy : De Lure Maritimo. chap. 4. ı>ah. 180 den naklen. Maxwell : a. g. e., sah. 
265-6. 

C49) 1861 tarihli Hırsızlık Kanunu (Larceny Act) na göre (m. 91), çalınmış bir 
menkul eşyayı, çalınmış olduğunu bilerek almak suçtur. Sonradan çıkan bir 
kanun şirket emvalini (partnership property) çalmağı da hırsızlık hükümle
rine tâbi tu t tu . Mahkeme, çalınmış bu gibi eşyayı, çalındığını bilerek kabul 
etmenin, birinci kanunun hükümlerine göre suç sayılstmıyacağına hükmetmiş
tir. Bak. R. v. Smith (1870), L. R. 1 C.C.R. 266. 

(50) Ilallam : Constitutional History adlı eserinin 15. sahifesinde bu ifrata işaretle, 
vatana ihanet kanununun kabul edildiği 1351 senesinde matbaanın icad edil
memiş olması sebebile zamanımızda yatana ihanet sayılacak hususları muhtevi 
bir matbua dolayısiyle ceza verilmemesindeki mantıksızlığı göstermektedir. 

(51) Att. Gen. v. Lockwood (1842) 9 W-W. sah. 378. 
(52) Ancell : M. le création jùdiciare... B.L.C. 1931, sah. 109-110. 
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Halen mülga Hâkkâklık Telif Hakkı Kaununu (Engraving Copyright 
Act, 1734) yazı ve hakkedilmiş eserlerin, sahiplerinin izni, olmaksızın hâk, 
asid vasıtasile hâk ve «sair suretlerle» kopya edilmesini cezalandırıyor
du. Mahkemeler, daha sonra icad edilmiş olmasına rağmen, adı geçen 
eserlerin, fotokopisinin alınmasını da genişletici tefsir yapmak suretile 
maddenin muhtevasına dahil etmişlerdir (53). 

1872 tarihli, Licensing Act'in 12. m. s mucibince «karayollarında her
hangi bir arabayı, at, öküz, sığır (cattle) tarafından çekilen veya buharla 
işleyen bir vasıtayı... sarhoş olarak idare eden herkes... tevkif ve tecziye 
edilir.» Bir bisikleti sarhoş olarak kullanan şahsa mezkûr kanun hüküm
lerinin kabili tatbik olup o" madiği hususu tereddüt yaratmıştır. Mah
keme, kanunun korumak istediği menfaati nazarı itibara alarak şu şekil
de bir hüküm vermiştir : «1872 tarihli kanunun gayesi» âmmeyi ve âmme 
nizamını muhafaza etmek olduğuna göre «araba tâbiri her çeşit vasıtayı, 
bilhassa eşya taşımağa elverişli vasıtaları» içine alır. Şüphesiz bisiklet de 
bu tâbire dahildir. Zira «karayollarında sarhoş olduğu halde bisiklet kul
lanan bir adamdan daha tehlikeli bir şey olamaz» (54). 

Kaza organları, böylece, bazan kanunda sarahaten yasak edilmiş ol
mamakla beraber, sosyal, siyasî, iktisadî ve teknik gelişmeler neticesinde 
ortaya çıkan hâdiselere de kanunu teşmil suretile bir çok kötülüklerin ön
lenmesinde faydalı roller ifa etmişlerdir (55). 

îngiliz hâkimlerinin .kelimelerin müphemiyeti veya birden fazla mâ
naya gelmesi halinde tefsirde lâfzilikten vazgeçip mânaya ehemmiyet 
verdikleri görülmektedir : eğer kanunun lâfzından, müphemiyeti dolayı-
siyle, bir neticeye varmak müşkülse kelimelere, kendinden evvel ve sonra 
gelenlerle en iyi tarzda bağdaşacak ve kanunun vazı maksadına en uy
gun ve güdülen siyasetin tahakkukuna en elverişli olan mâna verilir (56). 
Diğer kanunların tefsirinde olduğu gibi ceza kanunlarının tefsirinde de 
en başta gelen gaye kanun vaznnm maksadını tam mânasiyle tâyin ve 

(53) Gambart v. Hail (1863), 14 C.B. 306. 
(54) Gorkery v. Carpenter (1950), 2. ALL K R . sah. 745. 
(55) Bununla beraber, kanunun maksadına dahil olduğu halde sırf bazı kelimele

rin metne ithalindeki unutkanlık sebebile bazı fiillerin mahkemeler tarafın
dan cezalandırılmadıkları müşahede edilmektedir. Meselâ, madenlerde ölümle 
veya yaralanmayla neticelenen kazaların, «ölümün vukuundan itibaren» 24 
saat içinde yetkili makamlara bildirilmemesi cezayı müstelzimdir. Mr. Long-
ridge, yaralanmayla neticelenen bir kazayı — vaktinde — ihbar etmemek suçu 
ile mahkemeye sevkedilmiş ve fakat mahkeme, kanunda yalnız «ölümün vu
kuundan itibaren» ibaresinin kullanılmış olmasından, yaralanmlarda ihbarın 
mecburî olmadığı neticesine vararak sanığı beraat ettirmiştir. Bak. : ünaerhil l 
r. Longridge (1859) 29 L J. M. C. 

5 & 6 Will. 4, c. 63 sayılı kanunun 28. m. si müfettişleri «ağırlık, ölçü ve 
terazileri» kontrolle mükellef tutuyor ve kontrol sırasında bozuk çıkan «mez
kûr ağırlık ve ölçüleri» müsadere salâhiyetini veriyordu. Mahkeme, maddenin bi
rinci kısmında ağırlık ve ölçülerinin yanında terazilerden bahsedilmiş olmasına 
rağmen, müsadereye müteallik ikinci kısımda terazilerin sayılmamış olması 
gerekçesile, terazilerin müsaderesinin kabil olamıyacağına karar vermiştir. Bak. 
Thomas v. Stephenson (1853), 22 L. J. Q. B. sah. 258. 

(56) Maxwell: a g. e., sah. 275-6. 
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tesbit etmektir. Hal böyle olunca kelimelere tam mânalarını vermek ya
hut, iki mânaya birden gelmesi mümkün kelimeleri — maksada elverişli 
olduğu müddetçe — bunlardan en şümullüsüne göre anlamakta dar tef
sir prensiplerine aykırı bir durum yoktur (57). 

Buraya kadar söylenenlerden bir netice çıkarmak icab ederse, me
sele, bütünü ile nazara alındığında, lâfziliğe bağlanma şeklinde anlaşılan 
dar tefsir kaidesinin terkedilip, kanun maddelerinin hakikî ruh ve mâna
sını esas alan genişletici tefsirin onun yerini almakta olduğu, hattâ, almış 
olduğu iddia edilebilir (58). 

Zamanımızda bütün kanunlar, kullanılan lisana azamî dikkat sarfı 
ve ceza kanunlarında eskisine nazaran kanun vaznnın maksad ve niye
tine daha fazla yer verilmek suretiyle tefsir edilmektedirler. Bununla be
raber, şahsî hürriyete verilen büyük değer, hâkimleri, bazan, kanun lâf-
zındaki boşlukları doldurmak veya muğlak metinleri vuzuh ve aydınlığa 
kavuşturucu faaliyetlere girişmekten alıkoymaktadır (59). Yine bu se
beplerdir ki, temel kaide, kanunların maksad ve ruhuna göre tefsir edil
meleri ve metinde sarahaten yazılı olmamakla beraber, metne mantıken 
dahil olan hususların kanunî müeyyideye bağlanmaları olmakla beraber, 
müphem ve çeşitli mânaya gelen kelimelerin, bütün tefsir kaidelerine 
başvurulmasına rağmen mânalarının tâyin edilememeleri halinde, bun
dan ferdler faydalanmaktadırlar (60). 

d) Common Law ile Statute Law'un Ceza Hukukunda İşgal Ettik
leri Saha : 

(57) Sarhoş olmayan bir kimse tarafından ısmarlanmış ve parası ödenmiş olmasına 
rağmen, sarhoş bir şahsa umumî mahalde bira veren stıcının içki sattığını ve 
binaenaleyh sarhoş bir şahsa içki satmak suçunun tekemmül ettiğini beyan 
(Plets v. Campbell (1895) 2. Q.B. sah. 229) ve hitab olunan şahsın yolu üze
rine bırakılan (R. v. Jepson, 1767,2 East P. C. 1195) veya bu şahsa verilmek 
üzere bir kimseye teslim edilen (R. v Paddle, 1822, R. - R. sah. 484) tehdit 
mektubunu gönderilmiş ve binnetice tehdit mektubu göndermek suçunu ta
mamlamış addeden; bankada hiç bir karşılığı olmadığı halde çek keşidesinin 
dolandırıcılık olduğunu (R. v. Benson, 1908, 2 K.B. sah. 270) buna mukabil 
bir karşılığın mevcudiyetine samimî surette inanarak çek keşide eylemenin 
cezayı müstelzim olmadığını (R v. Walue, 1879, 11 Cox C.C. sah. 647) gösteren 
ve sahte işaretler kullanıp bir treni durduran kimsenin, demiryolunda mania
lar kurmak suçundan mes'ul olduğunu bildiren (R. v. Hadfield, 1870, L.R.) ; 
evli olmayan bir kızı. ana veya babasının elinden rızaları haricinde almağı suc 
sayan kanun hükmünü, genişletici tefsirin kanun vazıınm maksad ve güttüğü 
siyaseti daha iyi bir şekilde gerçekleştireceği gerekçesile, gayrimeşrü bir kız-
çocuğu, onu tanımamış olan babasının muhafazasından almak fiiiline teşmil 
(R. v. Hadnett (1780) 1 T R. sah. 96) eden, aynı kanundaki, «muhafazasından 
alma» tâbirini en geniş tarzda tefsir eclip kızın rızası ile yapılan ve geçici olan 
fiillere şâmil olacak şekilde anlayan ıR. v. Robins, 1844, .1C. L K. sah. 456) 
kararlar yukarıda söylenenleri teyid etmektedirler. 

(58) Aynı mahiyette Maxwell : a. g. e., sah. 284. 
(59) Yukarıda sah. 64 de verilen misâllere t ak . 
(60) Maxwell : a. g. e., sah. 285, not d, e, f, deki case'lere bak. 
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Bugün, ceza hukuku sahasında common law ile statate law'un pa
yına düşen kısımları şöylece tesbit edebiliriz : 

1) Cezaî Mes'uliyet ve Ehliyet : Cezaî mes'uliyete taallûk eden hu
suslarda hüküm koyan bir kanun kaidesine rastlanamaz. Bu mevzu ile 
münasebettar, akıl maluliyeti, sarhoşluk veya meşru müdafaa mafhumu 
ile ilgili hâdiseler common law'a başvurmak suretile halledilirler. Bunun
la beraber, 1933 senesinde çıkan bir kanunla (61) 8 yaşından küçük ço
cukların ceza görmeyecekleri kaidesi konmuş ve gerek aynı kanun, gerek
se 1948 tarihli Criminal Justice Act ile cezaî ehliyet konusunda hüküm
ler ısdar edilmiştir. 

2) Suça İştirak: Evvelce common law'da carî kaidelere tabi bulunan 
aslî ve fer'î faillerin durumu, Kraliçe Wictoria zamanında (62) kanun 
hükümlerine bağlanmıştır. Mezkûr kanunun 1. m. si faile fiilden önce 
yardım edenlerin (accessories before the fact) aslî failler gibi muhake
me ve tecziye edilecekleri hükmünü koymak suretile bir çok müşkülleri 
bertaraf etmiştir. Fakat, kimlerin aslî, kimlerin fer'î fail sayılacaklarına 
dair kanunda sarahat bulunmadığından bunların (tariflerinin yapılması 
için common law'a müracaat zarurîdir. 

3) Suç işlemeğe tahrik, suça teşebbüs ve conspiracy : Bu fiiller de 
common law tarafından tarif edilmişlerdir. Maamafih, kanunî müeyyi
deye bağlanan teşebbüs ve conspiracy fiilleri de mevcuttur. Meselâ, 
adam öldürmeğe teşebbüsün cezası müebbed hapis (6), adam öldtirmek 
için conspiracy fiilinin cezası on sene hapistir (64). 

4) Siyasî suçlar: İngiliz ceza hukukundaki suçlar arasında ilk defa 
kanunî müeyyide altına alman suçlar siyasî suçlardır. Bunlardan, baş
langıçta bir common law suçu olan vatana ihanet (high treason), tarifi
nin son derecede müphem oluşu dolayısile daha 1351 senesinde kanunî 
suçlar, arasına katılmıştı. Bugün, nümayiş, isyana tahrik, fesat çıkarıcı 
mahiyette neşriyat suçlan hâriç bütün suçlar kanunlarda yer almışlar
dır. * 

5,) Yabancıları ilgilendiren suçlar: Bilhassa yabancıları ilgilendiren 
suçlarla, denizciliğe ait suçların tarifleri de kanunî tariflerdir. Yabancı 
bir Devlette askerî bir hizmet kabul eden şahsı cezalandıran, diplomat
ların dokunulmazlıklarını ihlâl edenleri tecziye ve Amiralliğin müsaade-

(61) Children and Young Persons Act, 1933. 
(62) 24 and 25 Wict. c. 94. 
(63) 24 and 25 Wict. c. 100. 
(64) and 25 Wict. c. 100, 
(65) Diplomatic Privilege Act (1708), m. 4,5,6 ve Diplomatic Privilege (Extentlon) 

Acts, 1941, 1944, 1950. 
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si olmaksızın harp gemisi insaasmı yasak eden kanunların hükümleri mi
sâl olarak gösterilebilir (65). 

6) Devlet idaresi ve Adliye Aleyhine işlenen Suçlar: Bu suçlar kıs
men kanunlar tarafından tâyin edilmişlerdir. Belediye seçimleri ile par
lâmento seçimlerinde rüşvet vermek (66), memuriyet mevki ve nüfuzu
nu suiistimal ve memuriyet vazifesini yapmama (67), yalan şahadet, res
mî mercileri iğfal (68), kanunî hükümlerle müeyyide altına alınan suç
lardır. Bunların yanında, bir kanun hükmüne veya hukukî bir emre ria
yetsizlik (69), memurlar tarafından efrada suimuamele (70), dâvalara 
fuzulî müdahale (71) ve firar (72) common law suçlamadandırlar. 

7) Âmmenin Selâmeti ve Adabı Umumiyeye Karsı İşlenen Suçlar: 
Bu bölümde yer alan suçlar da kısmen kanun ve kısmen common law 
tarafından hükme bağlanmışlardır. Public mischief (73), hakaret ve ka
muya zararlı bazı fiiller common law ahkâmına • tabidirler. Hristiyanh-
ğı inkâr (74), mukaddes kitabı tahkir (75), genel ev (76) ve kumar
hane (77) işletmek suçları kanunlar tarafından tarif edilmişlerdir. 

Ceza hukukunun geri kalan kısmı tamamen kanunlaştırılmıştır. Bu 
iş bilhassa, 1861 den sonra çıkanlar, kanunlarla yapılmıştır. Consolida
ting Acts (Tevhid Edici Kanunlar) adını alan bu kanunların her biri 
mevzuları ile ilgili bütün suçları hükme bağlamışlardır. Adı geçen ka
nunların dikkate şayan tarafı common law tarif ve müesseselerine geniş 
ölçüde yer vermiş olmalarıdır. Meselâ, hırsızlığı ve benzeri suçları ceza
landıran Larceny Act'de yer alan ev soyma, yağmacılık suçlarının ta
rifleri tamamile common lavv'dan alınmadır. Buna- mukabil, kalpazanlık 
ve kundakçılık gibi suçların tarifleri ilk defa bu kanunlar tarafından ya
pılmıştır (78). 

Netice itibarile İngiliz ceza hukukunun ana kaynağı, bir iki suç 
müstesna, suç ve ceza vaz'eden kanun hükümlerinin teşkil ettiğini söy
lemek doğru olur. Bu, parlâmentonun üstünlüğü kaidesinin tabiî bir ne
ticesidir. Sadece erkeği kadın, kadım erkek yapamayan parlâmentonun 

(66) 47 & 48 Wict. c. 70, m. 2; 17 & 18 Wict. c. 102, m. 2 ve 3. 
(67) 6 Edw. 7, c. 34. m 1; 6 & 7 Geo. 5, c. 64, m. 1; 52 & 53 Wict. c. 69, m. 1. 
(68) Perjury Act — Yalan Şahadet Kanunu (1911). 1 & 2 Geo. 5, c. 6, m. 54. 
(69) Stephen : Digest of Criminal Law. m. 152-3. 
(70) Stephen : Digest, m. 142. 
(71) Stephen : Digest, m. 190. 
(72) Stephen : Digest, m. 198. 
(73) Bu suça ileride temas edilecektir. 
(74) 9 Will. 3, c. 35. 
(75) 1 Eliz 1. c. 2, m. 3. 
(76) Disorderly Houses Act. 1751. m. 8. 
(77) Betting Act, 1853; Gaming Act. 1845, m. 8 ve Gaming Houses Act. 1854. 
(78) Stephen : History, V. 3. sah. 191. 
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başlıca tasarruflarını teşkil eden kanunlar, common law prensiplerinin 
yerini almış, onu ihata etmiştir. 

c) İngiltere'de Neden Bir Ceza Kod'u Yoktur? 

Bu noktada şöyle bir sual hatıra gelebilir: madem ki muhtelif se
bepler kanunu ceza hukukunda ön plâna geçirmiştir, neden bu kanun
lar bir kod meydana getirecek tarzda birleştirilmemişlerdiı? 

Ceza hükümlü kanunların İngiltere'de tek bir kanun halinde birleş-
tirilmemelerinin başlıca sebebini, tedvin hareketinin doğurması muhte
mel neticelerden - tabir caizse - duyulan korkuda aramalıdır. 

ı — Eğer hukukun herhangi bir dalını kodifiye etmek istiyorsak 
kodu o şekilde hazırlamalıyız ki, o mevzu ile alâkadar her mesele sarih 
bir hükme bağlanabilsin. Maalesef, yeryüzündeki kodların hiçbirisi bu 
vasfı taşımamaktadır. Şu halde kodifikasyondan beklenen faydaların bi
risinin tahakkuk ihtimali yoktur (79). 

ıı — Bir an için aranılan vasıfta bir kod hazırlanabileceğini kabul 
etsek dahi, gene de müsbet bir netice elde etmiş sayıl amayız. Zira, bu 
takdirde, mahkemelerin, hukuku yeni hâdiselere uydurma imkânı elle
rinden alınmış, dolayısile, hukuk elastikiyetini kaybetmiş olur (80). 
Mahkemeler icabında, haklarında evvelden hüküm bulunmayan mesele
leri de halletmek suretile, kararları ile İngiliz hukukunun devamlı inki
şafını sağlamışlardır ve sağlamaktadırlar. Hukuk, bu sayede memleke
tin hayat şartlarına uydurulmaktadır. Hazırlandığı takdirde, bir ceza 
kod'u, bu daimî tekâmül vetiresini durdurmak suretile, sabit ve gayri 
elâstiki bir hukuk sistemini birincisinin yerine ikame edecektir. 

İlk bakışta itirazlar haklı görünmektedirler. Fakat, bir ceza kodu
nun mana ve sınırını ve getireceği değişiklikleri göstermek suretile yu
karıdaki itirazların cevablandırılması kabil olacaktır. 

Herşeyden evvel kodifikasyonun, «mevcud hukukun, lüzumsuz te
ferruat, muğlaklık ve tatbikatın ortaya koyduğu sair mahzurlardan kur
tarılıp muntazam yazılı bir şekle konulması» (81) olduğu hatırdan çı
karılmamalıdır. Yoksa, kodifikasyona muhalif olanların iddia eyledik
leri gibi, kodun, tanzim ettiği mevzuyla münasebetler her hususu hüküm 
altına alması beklenemez. Meselâ hırsızlığı cezalandıran kod'un, aynı 
zamanda mülkiyetin doğuş ve zevalini de tanzim etmesi gerek kanun 
tekniği gerekse hukuk sistematiği bakımından doğru olmaz. Diğer ta-

(79) Stephen: History, V. 3. sah. 349. 
(80) Stephen : History, V. 3. sah. 349 - 50. 
(81) Stephen : History, V. 3., sah. 350. 
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raftan, hukukun her dalı ile ilgili bir takım kaideler daha vardır ki, bun
ların, muayyen bir sahayı nizamlayan kod'da yer alması arzu edilmez 
(82). Kanunların tefsirine mütedair kaideler bu mevzuda en iyi misâli 
teşkil ederler. 

Bu şekilde anlaşıldığı takdirde ceza hukukunun kodifikasyonu müm
kün ve faydalıdır. Kıt'ada ve ingiliz Commonwealth camiasında girişilen 
(meselâ, Yeni Zelanda, Hindistan) tecrübeler müsbet neticeler vermiş
tir. Kaldı ki ingiliz ceza hukukunun en büyük kısmı kanunlaşmıştır. Ne
den, geri kalan kısımları da içine alacak bir kod yapılmasın? Bunun için, 
Consolidating Acts ile yapılanlardan biraz daha şümullü faaliyet gös
terilmesi kâfidir. 

Kodifikasyona yapılan ikinci itiraza nazaran - ki görünüş itibarile 
en ziyade ikna edici ve tesirleri en i'azla hissedilen itiraz budur- ceza 
hukuku kodifiye edilecek olursa sistemin elastikiyeti kaybolur. Muarız
lara göre, ceza hukukunun kanunileşmesi, yeni hâdiselerin zuhuru ha
linde hâkimlerin kullandıkları takdir hakkına sed çekecektir. Bu fikrin 
taraftarları yeni şartlar muvacehesinde hâkimin, kendi adalet ve siya
set görüşlerine uyarak karar vermek salâhiyetine sahip olduğu nokta
sında hareket etmektedirler. 

Şimdilik sadece bu fikre iştirak etmediğimizi söylemekle yetinecek, 
meselenin münakaşasını müteakip bahse bırakacağız. 

Gerçeği ifade etmemekle beraber, doğmasından korkulan mahzur
lar 1878 senesine gelinceye kadar bir ceza kodu hazırlanmasına mani ol
muşlardır. Ancak o sene bir ceza kanunu projesi hazırlanması için faali
yete girişilmiş ve fakat büyük hukukçu Stephen'in gayretleri ile Parlâ
mentoya da sevkedilmiş olan tasan, ingiliz ceza hukukunun tarihî geli
şimine tahsis edilen bölümde de temas olunduğu veçhile bir takım si
yasî sebepler yüzünden kanunlaşamamıştır (83). 

HI — ÎNGİLÎZ CEZA HÂKİMİ YENİ BİR SUÇ 
YARATABİLİR Mİ ? 

A) İngiliz Hâkimi, Tarih Boyunca, Uzun Müddet Suç Yaratmak Salâ
hiyetini Elinde Bulundurmuştur. 

Etüdümüzün birinci bölümünde kanunilik prensibinin esaslarını in
celerken, bir hukuk sisteminde suçların kanuniliği prensibinin mevcudi-

(82) Stephen : History, V. 3, ibid. 
(83) Dikkate şayan nokta şudur ki, ngiltere'de bir kod içinde toplanması için te

şebbüse geçilen ilk hukuk dalı ceza hukukudur. 
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yetinin ana şartlarından birinin, hâkimlerin suç yaratamamalan olduğu
na işaret etmiştik (1). Acaba bu şart muvacehesinde İngiliz ceza huku
kunun durumu nedir? Daha sarih bir ifade ile, İngiliz hâkimi suç yara
tabilir mi? Şimdi bu sualin cevabını bulmağa çalışacağız. 

İngiliz ceza hukukunun tarihî inkişafı göz önünde bulundurulursa, 
İngiliz hâkiminin asırlar boyunca yeni yeni suçlar ihdas etmiş olduğu 
inkâr kabul etmez bir gerçek olarak ortaya çıkar. Filhakika, cemiyetin 
nizamını ziyadesile sarsan adam öldürme, hırsızlık gibi ağır suçlan ilk 
defa cezalandıran odur. Bu ihdas fiilini ne zaman yaptığı kat'î olarak 
söylenemezse de iptidaî şekli ile hukukun, İngiliz hukuk sisteminin te
şekkül etmeğe başladığı ve XIII. asra kadar devam eden devir zarfında 
yaratıldığı veya tekâmül ettirildiği söylenebilir. Mezkûr devir zarfında, 
hâkimlerin suç yaratma salâhiyetlerini kullanmalan neticesinde teessüs 
eden suçlar, bu gün tabiî suç (mala in se) adını verdiğimiz suçlardır. Şu, 
halde İngiliz hâkimi, cemiyet nizamını en ziyade ihlâl eden suçlan ce
zalandırmakla mühim bir rol ifa etmiş ve böylece common law, ceza hu
kukunun ilk kaynağı olmuştur (2). Fakat, hâkimin suçların yaratılma
sındaki rolü burada bitmiş değildir. Common law, takriben XVII. asra 
kadar ceza hukukunun yegâne, veya hiç değilse en mühim kaynağı ol
makta devam etmiştir (3). Gerçekten, Orta Çağlar'dan sonra da hâkim
lerin ceza hukukuna yaptıktan hizmetlerin değeri çok büyüktür. İngiliz 
ceza hukukunun tarihî gelişmesini incelerken de temas ettiğimiz veçhile 
bilhassa XV. ve XVI. asırlarla XVII. yüzyılın başlan bu bakımdan ha
reketli geçmiş, bugün bilinen suçlann mühim bir kısmı mezkûr devre 
zarfında yaratılmıştır. 

Ancak, XIII. asnn ikinci yansından itibaren başlayan teşriî faaliyet 
XVII. asnnda parlâmentonun üstünlüğü kaidesinin yerleşmesi ile daha 
da gelişmiş, suç ve ceza vaz'ı mevzuunda, kanun, kendisine başvurulan 
başlıca kaynak haline gelmiştir. Bilhassa XVIII. asırdan sonra hâkimin, 
mevcut suç kategorilerine yenilerini ekleme faaliyetinde rastlanmamak
tadır (4). Bu durum, Blackstonëxm XVIII. asırda yazdığı Commen
taires ile Stephen ve Kenny'nin eserlerinin muhtevalannm karşılaştınl-

malan ile daha bariz bir şekilde belirir. Gerçekten Stephen ve Kenny'
nin eserleri tetkik edilirse, Bfocfcstone'ndakinden farklı bir bahis, yeni 
bir suçu muhtevi olmadıklan görülür. Hernekadar, bu, kaza organlannm 
hukukta hiç bir değişiklik yapmadıkları mânasına gelmezse de Black-
stoné'dan bu yana mahkemelerin yeni bir suç yaratmadıklarını gösterir (5). 

(1) Bak : Yuk. sah. 6 ve mü. 
(2) Ancel : La création judiciare... B.L.C. 1931 sah. 103. 
(3) Levy - Ullmanırdan naklen Ancel: La création... B. C. L. 1931, sah. 103. 
(4) Ancel : Création juriciare... B.L.C. 1931 sah. 103. 
(5) Ancel : Création juriciare... B.L.C. 1931 sah. 104. 
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Hattâ XIII. asırdan sonraki devirlerde dahi, hâkimlerin yeni suç
lar yaratmak için istekli davranmad klan, hususî hukuk sahasında kazaî 
faaliyetin bir çok yeni hukukî müesseselerin kaynağı olmasına rağmen, 
zaruri ahvalde bile, ceza hukukuna müdaheleden çekindiği görülmek
tedir. Common law hâkimlerinin bu lakaydisi, İngilterenin bir müddet 
anarşi içerisinde yaşamasına sebep olmuş, kanşıklığa, Star Chamber'in 
bir takım teşriî - kazaî salâhiyetlerle teçhizinden sonra mani olunabil
miştir. O devrin hâkimleri belki de, hukuka yabancı, başka bir deyişle 
haklarında evvelden konulmuş bir müeyyide bulunmayan bu gibi fiille
ri suç ve ceza koymanın kazaî makamlar dışında bir mercie ait olduğu
nu idrak ettikleri için cezalandırmadılar. Fakat, henüz müstakar bir par
lâmento hayatı teessüs etmediği için, teşriî organa düşen vazife, diğer 
mahkemelerden farklı bir şekilde teşekkül eden ve geniş salâhiyetlerle 
teçhiz edilen Star Chamber'e verildi, 

Yukarıda, XIII. asırdan sonra yeni suç tiplerinin cezalandırılmasın
da hâkimlerin müessir olamadıklarına işaret etük. Bunda, hâkimlerin sa
lâhiyetlerini sınırlayan bir kanun hükmünün mevcudiyetinin de tesiri 
olabilir. Orta çağların en ağır suçu olan ihaneti (6) cezalandıran 1351 
tarihli ihanet kanunu, suçun tarifini verdikten sonra, hâkimin hiç bir ye
ni ihanet suçu yaratamıyacağını ifade ediyor, bununla da yetinmeyip, 
«İhanet» sayılmağa müsait bir fiile muttali olan hâkimin krala ve parlâ
mentoya danışması mecburiyetini koyuyordu (7). Mevzııubahis hüküm 
iki bakımdan ehemmiyetlidir: 

Bir kere, daha XIV. asırda İngiltere'de ferdi tamamiyet ve hürriyeti 
ağır bir şekilde tehdit eden cezaî neticelerin suçluya tahmilinde ne ka
dar hassas davranıldığım göstermektedir. İngilizler, Avrupalıların 400 
sene sonra yaptığı işi, muayyen bir suç hakkında da olsa başarmış bu
lunmaktadırlar. Kanunilik kaidesine bağlanan suçun 'en vahim suç' ola
rak bilinmesi hâdisenin ehemmiyetini artırmaktadır. 

Diğer taraftan, 1351 tarihinde hükme bağlanan ihanet suçu, o za
manki anlaşılış şekliyle, oldukça geniş bir sahayı kaplamakta olduğun
dan, devrin, vahim sayılan suçlarının büyük bir kısmı, üzerinde durdıı-

(6) Bugün dahi suçlar İngiliz hukukunda ağırlıklarına göre sıralanırken, ihanet 
(treason); felony ve misdemeanour'dan evvel birinci sırayı işgal etmektedir. 

(7) Mezkûr kanunun, «New questions shfil be decided in Parliament» matlabmi 
taşıyan kısmında şöyle denilmektedir : «And because that many other like 
cases of treason may happen in time to come, which an man cannot think 
nor declare at this present time; it is accorded, that if any other case, sup
posed treason, which is not above specified, doth happen before any justices 
shall tarry without any going to judgement of treason till the cause (case) 
be shewed (and declared before the King and his Parliament) whether ought 
to be judged treason or (other) felony». Bak. The Complete Statutes of 
England. V. 4. sah. 275. 
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ğumuz madde ile kanunilik kaidesinin teminatına raptedilmiş bulun
maktadır. Adı geçen kanunun, kral ve kraliçeyi veya veliahtı, kralın ev
lenmemiş en büyük kızını katil, krala karşı isyan, kralın düşmanlanna 
memleket içinde ve dışında yardım suçları ile birlikte kralın mühürünü 
ve parasını taklidi, memlekete kalp para sokulmasını, halkı aldatarak 
ticaret yapmağı, şansölye, hazinedar ve kralın hâkimlerini vazifeleri ba
şında öldürmeği, bir kimsenin efendisini veya bir kadının kocasın; kat
letmesini de ihanet saydığı (8) vakıası bilinecek olursa fikrimizin sıh
hat derecesi hakkında bir kanaat edinmek imkân tahtına girer. 

Bununla beraber, diğer hallerde, bilhassa misdemeanour teşkil eden 
fiillerin tecziyesinde mahkemelerin, yaratıcılık imkânlarına sahip olmak
ta devam ettikleri unutulmamalıdır. Star Chamber'in XVII. asra gelin
ceye kadar, conspiracy, sahtekârlık, hakaret, yalan şahadet gibi misde
meanour addedilen fiilleri cezalandırmış olması, mahkemelere atfedilen 
bu geniş salâhiyetin en büyük delilidir. 

B) Halen İngiliz Hâkiminin Salâhiyetlerine Birçok Tahditler Vaze
dilmiş Bulunmaktadır. 

Ancak, suç yaratmak mevzuunda, Parlâmentonun da tesir icra eyle
miş ve 14. asırdan itibaren bir çok yeni suçları cezalandırmak gayesi ile 
çok sayıda kanun neşri yoluna gidilmiş olması, bilhassa, XVI. ve XVIII. 
asırlar arasında, yeni, modern İngiliz ceza hukukunun teşekkül edip çe
şitli bakımlardan nihaî veçhesini aldığı devrede, yazılı kaidelerin suçla
rın bir numaralı kaynağı haline gelmesi neticesini doğurmuştur. XVIII. 
asırdan sonraki inkişaflar ise (9) common law'un sahasını büsbütün da
raltmış ve modern cemiyetlerde tesadüf edilen hemen hemen bütün suç 
tipleri müeyyideye bağlanmıştır. Halen tarifleri kanunlarda yer almayıp, 
common law prensiplerine uyularak, yapılan bir iki suç istisna edilecek 
olursa, ceza hâkimi, bir fiilin suç teşkil edip etmediğini kanunlara baka
rak anlayabilir. Şu halde kanun vazımın müdahale ettiği sahalarda kazaî 
içtihadın yaratıcı kudretinin zayıflamış olması (10) tabiidir. 

Common law'da dahi bu yaratıcı kudrete konulmuş mühim bir tah
dit mevcuttur. Şurası gariptir ki, bu tahdit hâkimin hukuk yaratıcı kud
retine bizzat kendi eseri olan ve hukuk yaratan kaidelerle konulmuştur. 

Gerçekten, evvelce hükme bağlanmamış bir hâdise hakkında mahke
me bir kaide vazederse, bu kaide uyulması mecburî bir prensip halini 
alır. Artık ne o mahkeme, ne de ondan daha dûn mertebede olan mahke-

(8) The Complete Statutes of England. V. 4. sah. 274-5. 
(9) Bak. : Yukarıda, İngiliz ceza hukukunun tarihî gelişmesi, sah. 52 ve mü. 

(10) Ancel : Creation judiciare... B.L.C. 1931, sah. 105. 
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me hâkimleri, kendi adalet duyguları aksini doğru ve haklı gösterse dahi 
bu kaidenin hilâfına hareket edemezler. Kendilerine tevdi olunan mesele
leri, ona uyarak halle çalışmalıdırlar. Zira kendi adalet telâkkilerine göre 
değil, memlekette câri hukuk kaideleri mucibince hüküm vermek zorun
dadırlar (11). 

Her yeni meselede bulunan hal suretlerinin birbiri üzerine birikerek, 
uyulması mecburî hukukî kaideler manzumesini meydana getirmeleri, 
common law'un sahasını daraltmış ve bu vetire sonunda, suçların tarifle
ri, en ince unsurlarına kadar derpiş edilmek suretile kat'iyet ve muayye-
niyet kazandığından hakimin yaratıcılık kudreti de tahdide uğramıştır 
(12). Hâkim, bu kaideleri cemiyetin yeni beliren ihtiyaçlarına intibak et
tirmek istediği zaman, bunu, tefsir kaidelerinin tanıdığı imkânlar nisbetin-
de yapabilir. Kaideler, muhtevalarına mantıken dahil olmayan hususlar
dan gayrisine teşmil edilemezler (13). 

Dicey, 'Law and Opinion in England' adlı eserinde şunları yazmak
tadır: «... Her mahkeme, bir dâva hakkında karar verirken o hâdiseye... 
kat'î bir kaideyi tatbik etmelidir. Hakimin yaptığı hukuk bazı takyidle-
re maruzdur. Hâkim, yeni bir hukukî prensip beyan edemez; daima 
meşruiyeti müsellem hukukî bir prensipten netice istihraç etmek yahut 
kanunu tatbik ve tefsir eylemek zorundadır» (14). 

O Bu Durum Karşısında İngiliz Hâkiminin Suç Yaratma Salâhiyetini 
Elinde Bulundurmağa Devam Ettiği İddia Edilebilir mi? 

Bu suale verilen cevaplar değişmektedir. Bir fikre göre İngiliz ceza 
hâkiminin yeni bir suç yaratmak salâhiyeti yoktur. Herhangi bir fiili ce
zalandırabilmesi için, o fiilin, kanun veya kazaî bir karar tarafından suç 
satılmış olması lâzımdır. Diğer bir görüşe nazaran, hakkında hiç bir hü
küm bulunmayan yeni bir hâdise zuhur ettiği zaman hâkim, hukuk kai
desi yaratabilir. Yani, bu hâdise bir suç ise onu cezalandırabilir. 

a) İngiliz Hâkiminin Suç Yaratamayacağı Fikrini Müdafaa Edenle
rin Görüşleri : 

Her memleketin gelişmesine bir nazar atfedilecek olursa hukuk sis
temlerinin teşekkül safhalarında mahkemelerin bu inkişafa geniş ölçüde 
hizmet ettikleri görülür. Ceza hukuku sahasında da durum aynıdır. Baş
langıçta hâkimler, kendi hukuk, adalet ve ahlâk telâkkilerine mugayir 

(11) Blackstone. Commentaires'den naklen Levy-Ullmann : English Legal Tradition, 
sah. 54. 

(12) Ancel : Création judiciare... B.L.C. 1931. sah. 108. 
(13) Ancel : Création judiciare... B.C.L. 1931, sah. 108. 
(14) Dicey : Law and opinion in England, sah. 482. 
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gördükleri fiilleri, onları meneden evvelce konulmuş hükümler olmak
sızın suç sayıp cezalandırmışlardır. Bu vetire İngiltere'de de aynen ce
reyan etmiştir. Teşriî ve kazaî organların gereği gibi kurulup işleyeme-
diği, âcil durumların sür'atle önlenmesinin gerekli olduğu ve mahkeme
lere, onları meydana getiren hâkimlerin insiyakı adalet duygularından 
başka hemen hiç bir şeyin rehberlik etmediği devirlerde, hâkimlerin hu
kukun teşekkülüne bu suretle müdahalesi makul ve zarurî idi (15). 

Bugün vaziyet tamamile değişmiştir. Mahkemelerin ve teşriî orga
nın vazife ve salâhiyetlerinin hududu tâyin edilmiştir. Bir taraftan mah
kemeler, birbirini takip eden kararları ile hukuku inkişaf ettirmişler, ce
za hukukunun umumî prensiplerini tesbit etmiş ve hususî suç tiplerini 
müstakar kaidelere bağlamışlardır. Diğer taraftan, Parlâmento, munta
zaman toplanmakta ve cemiyetin korunması için bazı zararlı fiillerin suç 
sayılması gerektiğinde lüzumlu kanunları sür'atle kabul etmektedir. Şu 
halde bundan böyle hâkim, bir fiilin suç sayılıp sayılmadığını anlamak 
için ya kanun vazunın çıkardığı kanunlara veya uzun bir müddettenberi 
muntazam bir tarzda cereyan etmekte olan kazaî tatbikatın yarattığı 
prensip ve emsallere başvurmalıdır (16). 

Meseleye doğurdan doğruya temas eden bir kanun hükmü veya em
sal karan bulunmadığı zaman hâkimin önüne gelen hâdisenin sadece ce
miyet için tehlikeli bir fiil olması cezalandırılması için kâfi değildir. Me
selâ işçilerin ücretlerini yükseltmek maksadı ile giriştikleri hareketleri 
suç sayarken mahkemeler, gerekçe olarak bu gibi fiillerin cemiyet için 
tehlikeli olduklarını ileri sürmüşlerdir. Bu şekil düşünüş bazan tuhaf 
neticelere de yol açmaktadır. Ücretlerin yükseltilmesi için hareketlerin 
«tehlikeli» addedilmelerinden birkaç sene sonra parlâmento mezkûr fi
illerin, bilâkis, faydalı ve zarurî olduklarına karar vermiş ve böylece, 
mahkemeler hoş olmayan bir vaziyete düşmüşlerdir. Kazaî organlar, 
kanun hükümleri, müstakar prensipler ve emsal kararları ile kifayet et
meyip, kendi hukuk adalet ve ahlâk telâkkilerine de başvurmak istedik
leri müddetçe bu gibi aksaklıkların sık sık zuhur edecekleri şüpheden 
âridir (17). «Bu sebeple, hukukun mütekâmil bir çehre arzettiği çağı
mızda herhangi bir fiilin suç sayılıp sayılmayacağını anlamak için sade
ce mahkemelerin ne yapmış olduklarına bakmalıyız, yoksa parlâmento
nun fikrimizce yapması icab eden şeylere değil» (18). 

(15) S tephen : History, V. 3. sah. 360 ve Lord Cockburn'ün His Majesty's Advocate 
v. Greenhuff dâvası münasebetile serdettiği fikirler. Bak. : Elliott : Nulla Poe
na Sine Lege. J. R. 1956 sah. 33. 

(16) Greenhuf dâvasından naklen El l io t t : a. g. m., sah. 33. 
(17) Elliott, a. g. m. 34. 
(18) His Majesty's Advocate v. Greenhuf. da Lord Cockburn'un söylediklerinden 

naklen. Elliott, ibid. 
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Hernekadar, İngiltere'de kuvvetlerin ayrılığı prensibini sarahaten 
vazeden bir hüküm yoksa da, zımmen ve fiilen kuvvetlerin ayrılmış ol
ması sebebile de mahkemelerin, teşriî organlarca konulmuş bir hükmün 
ademi mevcudiyeti halinde cemiyet ve âmme menfaati için tehlikeli ad
dettikleri fiileri cezalandırmamaları icabeder. Aksi takdirde teşriî orga-
nm vazife ve salâhiyetlerine mudatale etmiş olurlar (19). 

Kaldı ki, bu şekilde hareket etmeleri için de sebep kalmamıştır. Bir 
kere asırlar boyunca devam edegelen kazaî tatbikat, vahim bir şekilde 
ahlâka mugayir hareketlerle, şahıs ve mülkiyete karşı işlenen her çeşit 
kasdî fiillerin müeyyide altına alınmasını sağlamıştır. Saniyen, sair ka
muya zararlı davranışlar da kanun vazıı tarafından menedilmiş ve me-
nedilmekte bulunmuştur (20). Böylelikle hukuk dışı mülâhazaların da 
hukukta yer etmesi önlenmiştir. 

ingiliz hukuk sisteminde yerleşmiş bir kaide vardır: Ceza kanunları 
makable şâmil olamazlar. Kanunî suçlar için tatbik edilen bu kaideyi 
common law suçu bahis mevzuu olduğu zaman terkelmek için bir sebep 
yoktur. Filhakika, hâkimin, hakkında evvelden vazolunmuş bir hüküm 
bulunmayan fiili suç sayması ile makable şâmil ceza kanunu yapılması 
arasında neticeleri bakmmdan hiç bir fark yoktur (21). Çünkü her iki 
halde de fiil işlendiği zaman mevcud olmayan bir hüküm mucibince ce
zalandırılmaktadır. Bu durum, herkesin hukuku bildiği, başka bir ifade 
ile hukuku bilmemek mazeret sayılmaz kaidesine de aykırıdır (22). Ya
pıldığı sırada, meşru olan bir fiilin sonradan gayrimeşrû addedilmesi 
halinde, failin, o fiilin yasak olduğunu bildiği iddia edilebilir mi? (23). 

Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz kaidesine yer veren bir hukuk 
devletinde vatandaşların hangi fiillerin suç sayılacağım ve bu gibi fiil
lere hangi cezaların verileceğini bilmeğe hakkı vardır. Hiç kimse huku
ken menedilmemiş olan bir fiilden ötürü mahkûm edilemeyeceği gibi 
hukukun koyduğu cezalardan başka cezalarla cezalandırılmamalıdır (241. 

(19) El l iot t : a. g. m., sah. 24. 
(20; Stephen : History, V. 3. sah. 360; Elliott : ibid. 
(21) Stııllybrass : Public Mischief. L.Q.R. 1933. sah. 184. 
(22) İngiliz hukukunda mevcut «hukuku bilmemek mazeret sayılmaz» kaidesi, ma

hiyeti itibarile Kıt'a Avrupa'smdaki şeklinden farksızdır ve hukukî yanılma 
veya hata mazeret teşkil etmez. Bu kaideyi koyan ve tey'id eden kararlar : 
R. v. Bailey (1799), R & R. Bak. : Kenny. Cases. Sah. 29. 
R. v. Bailey (1861). 30 LJMC. 35. 
Daniel v. Janes (1877) 2 C.P.D. 351. 
Hunter v. Clare (1899) 1 Q.B. 65. Bu kararlar, Maxwell: a. g. e., sah. 110, not 
(e) den alınmıştır. 

(23) S tally brass : a g. m., sah. 184 ve Chief Justice Erle'in Midland Railway Co. v. 
Pye (1861) dâvası münasebetile serdettiği fikirler. 

(24) Radzinowicz, Leon: History, V .1, sah. 14-5 . 
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ingiliz müellifler yukarıdaki fikirlerine, İngiliz hâkimlerinin uzun 
müddettenberi yeni bir suç yaratmadıkları vakıasını eklemek suretile, 
tezlerini kuvvetlendirmek istemektedirler. Marc Kneel XIX. asır zarfın
da İngiliz mahkemelerinde yeni hiç bir suç yaratılmadığına, İskoçyah 
müellif Elliott ise 1838 senesinden beri bu mevzuda hiç bir teşebbüste 
bulunulmadığına işaret etmektedirler. 

Bu iddianın realiteye uygunluğunun münakaşasını daha sonraya bı
rakıp şimdi, mahkemelerin hukuk yaratma yetkisine sahip bulundukla
rı fikrinde olan hukukçuların görüşlerini inceleyelim. 

b) İngiliz Hâkimlerinin Suç Yaratabileceği Fikrini Müdafaa Eden
lerin Görüşleri: 

İngiliz hâkimlerinin öteden beri kullandıkları, cemiyete zararlı olan 
yeni bir takım fiilleri cezalandırma salâhiyeti lüzumlu ve faydalıdır. Zi
ra, ancak, bu çeşit bir salâhiyetin mevcudiyetiyledir ki, topluluğu rahat
sız eden fiillerin sür'atle önlenmesi kabil olur. Eğer kanun vaznnın ya
vaş işleyen mekanizmasına müracaat suretile, bu gibi davranışların ten
kili cihetine gidilecek olursa, arzu edilen neticeyi sağlamak mümkün ol
maz (25). Çünkü, mezkûr hareketler, onları cezalandıran kanun çıkın
caya kadar, işlenmeğe devam edecek ve bundan da cemiyet zararlı çı
kacaktır. Diğer taraftan, hâkimin, zararlı fiilleri cezalandırmak hakkına 
sahip bulunması halinde bu gibi fiiller daha ortaya ilk çıkışlarında bas
tırılacaklar ve bu sebeple daha mülayim cezaî müeyyidelerle tecziyeleri 
mümkün olacaktır (26). 

Daha önceden hukuken menedilmemiş bir hareketin mahkemelerce 
suç sayılmasının ferdî hürriyetleri tehdit etmesi mümkündür. Ancak, bu 
tehlikenin İngiltere'de ortaya çıkabileceğini düşünmek imkânsızdır. Çün
kü İngiliz kazaî makamlarının ananevi tarafsızlık ve mükemmelliği böy
le bir pratik mahzuru önleyecek mahiyettedir (27). 

İngiliz hukuk sisteminin karakteristik vasıflarından biri de elastiki 
oluşudur. Hâkimler yeni hâdiseler vukuunda mevcut prensipleri bun
lara doğru genişletmek suretile hukukun tekâmülünü sağlamışlardır. 
Eğer salâhiyetleri ellerinden alınır yahut inkâr edilir ve hukukî manzu
menin sadece kanun vazıı tarafından düzenlenmesi esası kabul edilecek 
olursa ceza hukuku kalıplaşacak, donacaktır (28). 

(25) Hume, Baron: Crimes, (1829. 3. Ed) V. l . sah. 12 ve mü. den naklen Elliott: 
a. g. m., sah. 25. 

(26) Bak. No. 25. 
(27) Stallybrass : a. g. m., sah. 189. 
(28) Hâkim Crompton 1854'de şöyle diyordu: «I think it unadvisable to lose the 

advantage of the power of applying the principles of the common law to new 
offences and combinations arising from time to time, which it is hardly pos
sible that any codification should effectually anticipate.» 
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Bu sebeplerle mahkemeler, kamuyu yakından alâkadar eden ve ce
miyete zarar veren her fiili, evvelden menedilmemiş olsalar dahi müey
yideye bağlayabilmelidirler. Umumi ahlâka mugayir fiiller işlenirse bun
lar dahi cezalandırılabilmelidirler (29). Mevzu ile ilgili misâller bul
mak da kabildir. Meselâ, Queen o. Instati (1893) 1. Q. B. dâvasında 
mahkeme, sanığı, ahlaken yerine getirmekle mükellef olduğu bir veci
beyi ifa etmediği için suçlu görmüş (30,) R. v. Higgins (31) dâvasın
da fiilin (hâdise, bir kimseyi suç işlemeğe tahrik etmekti) cemiyete za
rarlı ve vahim bir hareket olduğu mülâhazası (32) hükmün verilmesin
de müessir olmuştu. 

Cemiyete zararlı ve ahlâkî vecibelere aykırı her fiilin mahkemeler 
tarafından cezalandırabileceğini ifade eden bu görüşün yanmda, mah
kemelere suç yaratma salâhiyetini tanıyan ve fakat yukarıdaki görüşten, 
fiillerin suç sayılmasını bazı şartların mevcudiyetine bağlı tutması ile 
ayrılan bir düşünüş daha vardır. 

Bu düşünüşe göre, hâkime, murakabesiz bir takdir hakkı tanınma
malı, mahkeme bazı esasların rehberliği altında hareket etmelidir. O, 
kendi hukuk ve ahlâk şuuruna göre suç sayılması gerekenleri değil, ilâ
hî hukuk ve ahlâk kanunları mucibince bizatihi kötü olan fiilleri ceza-
landırabilmelidir (33). Binaenaleyh, mahkemenin önüne getirilen bir 
hâdisenin tecziyesi, onun memleketin dinî akide ve ahlâkî düşüncelerine 
aykırılığı halinde kabildir. Ancak Lord Mc Kenzic'nin ileri sürdüğü şu 
tahditlerin daha tesirli oldukları şüphesizdir: «Kazaî faaliyetin icrasını 
sınırlayan tahditler olduğuna şüphe yoktur. Sadece cemiyete zararlı 
olan faaliyetler zümresine mensup bulunduğu için bir fiili cezalandır
mağa icbar edilebileceğimizi zannetmiyorum. Bu kabil fiillerin irtikâbı
nı, önceden neşredilmiş kanunlar vasıtasile kanun vazıı önlemelidir. 
Mahkememizin herhangi bir fiili salâhiyetle cezalandırabilmesi için ka-
naatımca, herkesin bileceği veya tecrübelerin gösterdiği veçhile açık ve 

(29) His Majesty's Advocate v. Greenhuf 11838) dâvası münasebetile hâkim Boyle'un 
serdettiği mütalealardan naklen Elliott : sah. 30. 

(30) Suçlu, beraber yaşadığı ve hasta olan teyzesini, hastalığının son günlerinde 
yiyecek, içecek ve ilâç vrememek suretiyle bakımsız bırakmış ve kadını ba
kımsızlık ve açlıktan ölmüştür. Hâkim Coleridge'e göre «her ahlâkî vecibe
nin hukukî bir vazife yarattığını söylemek doğru olmaz; fakat, her hukukî 
vazife ahlâkî vecibeden kaynağını alır. Common law'a ait hukukî bir vazife, 
ahlâkî bir vecibenin hukuken müeyyide altına alınmasından başka bir şey de
ğildir. Bu hâdisede sanığın müteveffaya, hayatını idameye yetecek yiyeceği 
vermesinin., sarih bir vazife olduğu şüphesizdir». 

(31) R. v. Higgins (1801), K.B. Bak. Kenny: Cases, sah. 83. 
(32) Bu dâva münasebetile hâkim Kenyon şunları söylemişti : «Bu ağırlıkta bir 

fiilin suç sayılamıyacağmı farzetmeä hukuka bir bühtan teşkil eder». Law
rence ise, hâdisenin kamuya zararlı olduğu ve «kamuya zararlı fiil veya teşeb
büslerin suç teşkil» ettikleri fikrindeydi. 

(33) Lord Meadowbank'den naklen, Elliott : a. g. m., sah. 30. 
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büyük bir ahlâksızlık ve zarar ifade etmesi ve bu vasfı ile meşhur ol
muş bulunması lâzımdır. Meselâ, tehdit mektubu göndermek fiili birin
ci kategoriye girmektedir. Bu o çeşit şart'ar altında işlenmiş bir fiildir 
ki, evvelce hiç cereyan etmemiş olsa bile, insan, karşılaşır karşılaşmaz 
ifade ettiği fesad ve kötülüğü farkeyler» (34). 

Yukarıya naklettiğimiz sözlerden de anlaşılacağı üzere bazı tahdit
ler altında da olsa ceza mahkemelerinin suç yaratma salâhiyeti vardır. 
XIX. ve XX. asır zarfında verilen bazı kararlar da bu iddiayı teyid eder 
mahiyettedir. Ancak, kat'î bir neticeye varmadan evvel her iki tarafın 
ileri sürdüğü iddiaların münakaşasının doğru olacağını zannetmekteyiz. 

c) Leh ve Aleyhdeki Fikirlerin Münakaşası. 

Hâkimin yeni suç yaratmaması lâzım geldiği fikrini benimseyen 
hukukçuların istinad ettikleri nazarî esasların isabeti, bugün hemen bü
tün dünya ceza doktrininde teslim edilmektedir. Gerçekten, kuvvetler 
ayrılığı nazariyesinin, kazaî kuvveti, teşriî kuvvetin vazife ve salâhiyet
lerine müdaheleden menettiği ve mezkûr müdahelenin ferdî hürriyetleri 
tehlikeye duçar eyleyeceğine temas eden fikir büyük bir isabet payı ta
şımaktadır. Diğer taraftan bir hukuk sisteminde mevcut ceza kanunları
nın makable ademi şümulü prensibi ve hukuku bilmemek mazeret sayıl
maz kaidesi ile kaza organlarının yeni suçlar yaratabilmesini mümkün 
kılan salâhiyeti telif etmekteki müşkülât, daha doğrusu imkânsızlık, aşi
kârdır. Aynı şekilde mahkemelerin, bu salâhiyeti istimale kalkışmaları
nın, aynı mevzuun kanun vazıı tarafından da nizamlanması halinde on
ları nahoş vaziyetler karşısında bırakacağı fikrinde de hakikat payı var
dır. 

Buna mukabil, hâkimin suç yaratma salâhiyeti ile mücehhez olma
sının yeni beliren zararlı fiilleri, kanun vazıının aheste işleyen meka
nizmasına başvurmadan, kolaylık ve sür'atle ve tesirli bir şekilde önle
meği mümkün kılacağı düşüncesi, meseleye, cemiyetin korunması zavi
yesinden bakıldığı takdirde haklı görünmektedir. Ancak, zararlı yeni 
fillerin kanun vazıı yerine hâkimler tarafından yaratılmaları halinde da
ha yumuşak müeyyidelerle önlenebilecekleri fikri kabili münakaşadır. 
Elliotun da dediği gibi, (35) bu iddiayı şüphe ile telâkki etmek lâzım
dır. Müellifleri bu şekilde düşünmeğe sevkeden husus, yaşadıkları de
virde teşriî organın çok şedit cezaları muhtevi kanunlar yapmakta olu
şudur (36). Fakat, mahkemelerin, yaratıcılık salâhiyetlerine sahib bu
lundukları hususunun münakaşa edilmeksizin kabul ve tasvib olunduğu 

(34) Lord Mo Kenzle'den naklen, Elliott : a. g. m., sah. 30. 
(35) Elliott : a. g. m., sah. 26. 
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devirlerde dahi, misdemeanour sayılan yani prensip itibarile şiddetli ce
zaları istilzam etmeyen fiilleri suç saymış oldukları gerçeği hatırlanırsa, 
kazaî tecrim ve tecziye usûlündeki mülayimliğin sebebi anlaşılır. Kaldı 
ki bu, zahirî bir yumuşaklıktır. Hakikatte, common law mahkemeleri, 
mahiyeti itibarile hiçbir ahlâkî redaetin ifadesi olmayan fiilleri de ağır 
cezalarla tecziye etmişlerdir. Ücretlerin arttırılması için vuku bulan işçi 
birliklerinin, cebrî vasıtalara başvurmadıkları halde cezalandırılmaları 
bunun en bariz misâlidir (37). Diğer taraftan ahlâk ev din kanunlarına 
mugayir fiillerle, bizatihi kötü her hareketin cezalandırılmasını terviç 
eden görüşün de tehlikesi barizdir. Evvelce mevzua etrafile temas etmiş 
bulunduğumuz için sadece o kısma atıfta bulunmakla yetineceğiz (38). 
Yalnız, burada şunu belirtmek yerinde olur ki, hâkimin suç yaratmasına 
taraftar olan hukukçuların dahi bir takım tahditler ileri sürmesi, mevzu-
ubahis tehlikeyi sezmiş olduklarını göstermektedir. 

îngiliz hâkiminin, bir gelenek halini alan tarafsızlığının ferdî hür
riyetler için beliren tehlikeyi bertaraf eyleyeceği de iddia olunmuştur. 
Fakat, hâkimler de birer insan olduklarına göre, bilhassa harp zaman
larında ve siyasî mülâhazaların kuvvet buldukları devrelerde, böyle bir 
kuvveti, gayesini inkâr edecek şekilde kullanmaları daima mümkün
dür (39). 

İngiliz ceza mahkemelerinin, mevcud kaidelerin yeni beliren hâdi
selere uymaması halinde, prensip 3/aratmak süretile sistemin elastikiye
tini sağladıkları iddiası, hâkimin suç yaratma yetkisine sahip bulunma
ları lehinde olan müelliflerin dayandıkları esasların kanaatımızca en 
mühimmidir. Zira, bir kere, kanunilik kaidesinin mahzurlarının en bü
yüğünün bertaraf edilmesi bu sayede imkân dahiline girmekte, saniyen, 
eğer bu fikir realiteye uymakta ise ceza hâkiminin hukuk yaratıcısı ol
duğu neticesine zarurî olarak varmak gerekmektedir. 

Hakikati halde, bir meziyet olarak ileri sürülen elastikiyet, bir ceza 
hukuku sistemini gayrimuayyen kılar (40). Halbuki ingiliz ceza huku
kunun, mücmel, umumî prensiplerden ibaret olduğu söylenemez. Bilâ
kis doğru olan husus şudur ki, İngiliz ceza hukuku son derece teferru
atlı ve sarih ve hâdiselerin kısmı âzamisinde (47) hâkime takdir hakkı 

(36) Alison : Zamanında, İngiltere'de 300, İskoçya'da 50 kadar ölüm cezasını müs-
telzim suç bulunduğunu ve bunların yarısının kanunî menşeli olduklarını 
yazmaktadır. 

(37) Bak. : Yukarıda Star Chamber bahsi. sah. 45 ve mü. ve H. M. Advocate v. 
Greenhuf Wilson v. Banks (1813). 

(38) Bak. Yukarıda sah. 
(39) Stallybrass : a g. m., sah. 189. 
(40) Stephen : History, V. 3., sah. 353. 
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vermeyen hükümlerin meydana getirdiği bir manzumedir (42). Kıt'a 
Avrupası hukuku ile yapılacak bir mukayese, vaziyeti daha vazıh bir su
rette ortaya koyacaktır. Misâli kendi hukukumuzdan alalım. Türk huku
kuna göre, bir mahkemenin karan diğerleri için bağlayıcı olmaktan 
uzaktır. Hattâ, aynı mahkeme, aynı mahiyetteki başka bir hâdisede ev
velce vermiş dlduğu kararlar mucibince hareket etmek mecburiyetinde 
değildir. Temyiz Mahkemesinin kararları dahi mahkemeleri bağlayıcı 
olmaktan ziyade, onlara, verecekleri hükümlerde rehberlik eder. Bunun 
neticesi olarak, Türk ceza hâkimleri, hiç şüphesiz kanunilik prensibinin 
tanıdığı imkânlar dahilinde. kalmak şartile, kendi görüşlerine ıttıbaen 
karar vermekle serbesttirler. 

Halbuki bir İngiliz mahkemesinin verdiği hüküm, aynı veya daha 
aşağı mertebedeki bütün mahkemeleri bağlar ve böylece ortaya konan 
prensip, değişmez bir mahiyet iktisab eder. Ancak yüksek mertebedeki 
muhakemelerden biri bahis konusu kararı değiştirebilir. Lordlar Kama-. 
rasmm verdiği kararlarda belirtilen prensiplerin (43) tadil edilebilme
si için parlâmentonun bir kanun çıkarması gereklidir (44). Şu halde, 
mesele, bu cihetten ele alındığı takdirde kanunî olmayan ceza hukuku 
kaidelerinin, diğer bir söyleyişle common law prensiplerinin dahi, Türk 
ceza hukuku ve onun temsil ettiği Kıta'nm ceza hukukundan daha az 
elâstikî olduğu kolaylıkla iddia edilebilir. İngiliz hukukunu, Fransız sis
temi ile mukayese eden Stephen (45) aynı neticeye vardıktan sonra 
fikrinin doğruluğunu şu misâlle ısbat etmek istiyor: Fransız mahkeme
leri, 1810 tarihli Fransız ceza kanununun mer'iyete girmesinden sonra 
27 sene müddetle, bir şahsın düelloda öldürülmesinin adam öldürme 
cürmü teşkil etmeyeceği kanaatini izhar ettikleri halde, Temyiz Mahke
mesi, 1837 senesinde mezkûr fiili adam öldürmeğe mütedair hükümler 
mucibince cezalandırmıştır. İngiliz mahkemelerinin böyle bir yola te
vessül etmeleri, yukarıda izah olunan sebeplerden ötürü mümkün değil
dir. Bu yüzden yani, mahkeme kararlarının yavaş yavaş fakat devamlı 
bir şekilde birbiri üzerine yığılması neticesinde common law suçlarına 

(41) Stephen daha da ileri giderek, İngiliz ceza hukukunun en mühim vasfının, 
hâkimlere hiç bir takdir hakkı vermemesi olduğunu iddia ediyor. Kanaatımız-
ca, bu noktada, müellif biraz radikal davranmıştır. 

(42) Stephen : History, ibid. 
(43) Lordlar Kamarasının, haiz olduğu teşriî salâhiyetler yanında, bazı mühim 

kazaî salâhiyetlere sahiptir. Bu arada bazı ceza dâvalarında sahip bulunduğu 
Temyiz mahkemesi salâhiyeti önemle zikredilmek lâzımdır. Lordlar Kamara
sının Kazaî salâhiyetleri hakkında bak : Alacakaptan, Uğur : Lordlar Kama
rasının Salâhiyetleri, Esat Arsebük Armağanı, 1998. 

(44) Klralfy : English Legal System, sah. 99. 
(45) Stephen : History, V: 3. sah. 353. 
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müteallik hükümler bile teferruatlı, sarih ve katî bir muhteva iktisab 
etmişlerdir (46). 

ingiliz hukukunun, teferruat, sarahat ve kat'iyet mevzuunda kıt'a 
hukukuna olan bu üstünlüğü, her iki sistemin statü hukuklarının kar
şılaştırılması ile daha vazıh bir şekilde belirir. Yanlış, fakat geniş ölçüde 
kabule mazhar olan bir kanaata göre, Avrupa kanun vazılarmın sarih ve 
teferruatlı kanunlar yapmalarına rağmen, ingiliz hukuku müphem ve 
elâstikî bir mahiyet arzeder. Kıt'adaki ceza kanunlarının, bilhassa son 
zamanlarda umumî tabirlere yer verişi, hattâ bu cereyanı benimseme
yen ceza kanunlarında bile unsurları sarahaten belirtilmemiş suçların 
mevcud bulunduğu hatırlanacak olursa, yukarıdaki hükmün birinci kıs
mının gerçeğin tam ve doğru bir ifadesi olmadığı anlaşılır. Mezkûr hük
mün ikinci kısmının common law suçları bakımından yanlışlığı biraz 

(46) 1957 senesinde kanunî ahkâma r£;ptedilineeye kadar adam öldürme suçu 
unsurları common law tarafından belirtilmiş bir suçtu. Bu suç için common 
law'da tesbit edilmiş olan bir iki hükmü, Stephen'in, İngiliz ceza hukukunun 
umumî ve hususî hükümlerini gayri resmî bir şekilde bir araya getiren «Digest 
of Criminal Law» adlı eserinden naklen aşağıya dercediyoruz. Bu hükümlerin, 
Avrupa kanunlarında yer alan adara öldürmeğe müteallik hükümlerle muka
yesesi, İngiltere'de Common Law'un dahi çok teferruatlı ve az elâstikî bir ma
hiyet kazanmış olduğunu gösterecektir. 

M. 260 — Öldürme, bir insanın diğer bir insan tarafından öldürülmesi
dir. 

Çocuk, anasının vücudundan sağ olarak tamamen ayrıldıktan sonra, nefes 
almış olsun veya olmasın, göbek kordonu kesilsin veya kesilmesin bu madde 
hükmüne göre insan sayılır ve böyle bir çocuğun öldürülmesi, ölüm, ister do
ğumdan evvel veya sonra, ister doğum esnasında açılan yaralardan husule gel
sin, adam öldürme sayılır. 

M. 261 — Öldürme, icabî veya ihmalî bir fiille bir kimsenin ölümüne se
bep olmaktır. Muayyen • bir fiil veya ihmalin bir şahsın ölümü ile doğrudan 
doğruya münasebettar olup olmadığı bir derece meselesidir ve her hâdiseye 
göre tâyin edilir. 

M. 262 — Aşağıdaki ahvalde, fiili, ölümün doğrudan doğruya ve yegâne se
bebi olmasa bile, bir kimse adam öldürmüş sayılır : 

a) Eğer, başkası üzerinde, cerram veya tıbbî tedaviyi icabettiren bir yara 
açar ve bu tedavî ölüme sebep olursa. Bu halde, iyi niyetle yapılmış oldukça, 
tedavinin doğru veya yanlış olarak icra edilmiş olmasının ehemmiyeti yoktur. 

b) Eğer, başkası üzerinde, yaralîınan şahıs, münasip bir cerrahî veya tıbbî 
tedavi yaptırmış veya münasip tedbirler almış bulunsaydı, ölümüne sebep ol-
mıyacak yaralar açmış ise, 

c) Eğer, şiddet veya şiddet gösterileceği tehdidi ile bir kimsenin bizzat 
yaptığı ve bu şiddet veya tehditler karşısında yapılması tabiî olan bir hareketi 
ile ölümüne sebep olmuşsa, 

d) Eğer, kendi hareketi olmasa bile, mütelâ olduğu bir hastalık veya al
dığı bir yara sebebile zaten ölecek olan bir şahsın ölümünü çabuklaştırmış ise 

e) Eğer, selbî veya icabî fiilleri, öldürülen şahsın veya başka bir kimsenin 
hareketleri (icabî veya selbî fiilleri) ile birleşmesiydi, ölüm husule gelmiyecek 
idiyse. 

Bu maddeler için şu kararlara bakınız : M. 260 : R. v. pulton (1832). 5 O.— 
P. 328; R. v. Brain (1834) 6 C. — P. 349; R. V. Trilloe (1842), Caar-Mar. 650; 
R.v.Enoch (1833), 5 C. — P. 539. 

M. 262: R. v. Pym (1846), 1 Cox C.C. 339; R.V.Holland (1841) 2. Moo.-
R. 357; R.v.Evans (1812); R. v. Fletcher (1841); R. v. Swindall (1846). 
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ewel izah edildi. Kanun hükümlerinin mukayesesinde de netice ingiliz 
hukuku lehine tecelli etmektedir (47). 

Fakat, ikisi de common law suçu olan public mischief ve conspiracy 
suçlan, İngiliz hukuk sisteminin muayyeniyet, sarahat ve kat'iyet hassa-
lannı bir dereceye kadar zayıflatmaktadır. 

(47) 1929 tarihli Şirketler Kanununun (Companies Act) şu maddesi İngiliz Statü hu
kukunda kat'iyet mefhumuna ne derece ehemmiyet verildiğini göstermekte
dir : 

M. 271 — Tasfiye halinde bulunan şirket memurları tarafından İşlenen 
suçlar: 

(1) Gerek mahkeme tarafından re'sen veya mahkemenin nezareti altında 
tasfiye edilmekte olan yahut bilâhare mahkemece tasfiyesine hükmedilmiş 
veya tasfiye talebi mahkemece kabul edilmiş olan bir şirketin, isnad olunan 
suçun işlendiği tarihte eski veya halihazır müdür, idare âmiri veya herhangi 
bir memuru olan bir şahıs, 

(a) Şirketin mamelekinin tamamını ve bu mamelekin elden çıkan kısmı
nı, şirketin kime, ne zaman nasıl ve ne gibi bir düşünce ile terkin eylediğini, 
normal ticarî muameleler neticesinde elden çıkanlar hariç, tasfiye edenlere 
bütün hüsnüniyet ve inancı ile açıklamazsa, veya, 

(b) Şirket mamelekini, kanunun teslimini mecburî kıldığı ve kendisine 
mevdu veya kendi idaresi altında bulunan kısmını tasfiye edene veya tevkil 
edeceği bir şahsa teslim etmezse; veya, 

(c) Şirkete ait olup teslimini kanunun mecburî kıldığı ve kendi yedinde 
veya idaresi altında bulunan bütün defter ve evrakı tasfiye edene veya tevkil 
edeceği bir şahsa teslim etmezs; veya, 

(d) Tasfiyenin başlamasına mukaddem 12 ay zarfında veya tasfiyenin 
başlamasını müteakip herhangi bir zamanda şirketin g 10 veya ziyade kıymet
teki mallarını veya alacak veya borçlarını gizlerse; veya, 

!e) Tasfiyenin başlamasına mukaddem 12 ay zarfında veya tasfiyenin 
başlamasından sonra herhangi bir tarihte şirkete ait olup değeri g, 10 veya 
daha ziyade olan herhangi bir malı hile ile şirket matlubundan çıkarırsa; veya, 

(f) Şirket muamelâtına müteallik herhangi bir beyanda herhangi bir mad
dî ihmalde bulunursa; veya, 

(g) Tasfiye halinde, herhangi bir şahsın şirket zimmetine sahte bir borç 
geçirdiğini bildiği veya kuvvetle tahmin ettiği halde, bir ay zarfında keyfiyet
ten tasfiye eden şahsı malûmattar kılmazsa; veya, 

(h) Tasfiyenin başlamasından sonra şirketin muamelât veya malları üze
rinde müessir herhangi bir ticarî defterin ibrazına mâni olursa; veya, 

(i) Tasfiyenin başlamasına mukaddem 12 ay zarfında veya tasfiyenin baş
lamasını müteakip herhangi bir zamanda şirketin malları üzerinde herhangi 
bir tesir icra ederek veya bu mallarda ilgili herhangi bir defter veya evrakı 
gizler, tahrip eder, bir kısmını yokeder veya bu gibi defter veya evrakın sak
lanmış, tahrip edilmiş, tahrif edilmiş veya bir kısmının yok edilmiş olduğunu 
saklarsa; veya, 

(j) Tasfiyenin başlamasına mukaddem 12 ay zarfında veya tasfiyenin baş
lamasını müteakip herhangi bir zamanda şirketin mallan veya muameleleri 
üzerinde müessir veya bunlarla ilgili ticarî defter veya evrak üzerinde sahte 
işlemler yapar veya yapıldığını gizlerse; veya, 

(k) Tasfiyenin başlamasına mukaddem 12 ay zarfında veya tasfiyenin baş
lamasını müteakip herhangi bir zamanda şirketin malları veya mumelâtı üze
rinde müessir veya bunlarla ilgili herhangi bir evrakı hileli bir şekilde elden 
çıkarır veya bu evrakın hileli bir şekilde elden çıkarıldığını, değiştirildiğini 
veya bazı kısımlarının çıkarıldığını gizlerse; veya, 

(1) Tasfiyenin başlamasını müteakip veya tasfiyenin başlamasına mu
kaddem 12 ay zarfında yapılan ve şirketin alacaklılarının bulunduğu bir top-
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Public Mischief (48) : Public Mischief adı verilen suç, unsurları 
katî ve muayyen bir suç değildir. Bu sebeple bir tarifini vermek de ka
bil olmamaktadır. Stephen'in Digest'inde bütün suçların tarifleri yapıl
dığı halde mezkûr fiilin tarifinden kaçınılmış ve «Kamuya zararlı sayı
lan fiiller bazı ahvalde, muhakeme edildikleri merciler tarafından, ev
velce misdemeanour sayılan fiillere kabili kıyas görüldüklerinden ceza
landırılmışlardır» (49) denilmekle yetinilmiş ve bir iki misâlle meseleye 
vuzuh verilmek istenmiştir. 

Public mischief, İngiliz hâkimlerinin yarattıkları suçlardan biri ol
makla beraber,, public mischief'in suç sayıldığı dâvalarda eski bir em
sal arama gayreti ve hâkimlerin yeni bir suç yaratmaktan çekindikleri 
müşahede edilmektedir. 

1933 senesinde bir kadın polise müracaat ederek soyulduğunu söy
lemiş, fakat, yapılan tahkikat neticesinde böyle bir hâdisenin cereyan 
etmediği anlaşılmıştı. Adalete teslim edilen Elizabeth Manley, Londra 
hâkimi tarafından, fiili bir public mischief teşkil ettiği için cezalandırıl
dı. Dâva Temyiz Mahkemesine geldiği zaman, mahkeme şu sualleri ce
vaplanmak zorunda kaldı: Manley'in hareketi kamuya zarar vermiş mi
dir? Public Mischief İngiliz hukukunda mevcut bir suç mudur? Birinci 
suale kolaylıkla müspet cevap verildi. Mahkeme, Hâkim Lawrence'm 
R. v. Higgins (50) davasındaki bir dictunfuna ve JR. v. Brailsford (50) 
ile R. v. Porter (52) dâvalarında verilen hükümlere istinad ederek ikinci 
suali de müspet bir şekilde cevablandırdı. (53.) 

lantıda, hayalî zarar ve masraflara istinaden şirketin mallarından herhangi 
bir kısmını mamelekden düşmeğe teşebbüs ederse; veya, 

(m) Tasfiyenin başlamasına mukaddem 12 ay zarfında veya tasfiyenin 
başlamasını müteakip herhangi bir zamanda sahte vesika ibrazı veya başka hi
leli yollarla, şirketin bedelini ödeyemeyeceği herhangi bir malı, veresiye olrak 
şirket için veya şirket namına edinmiş ise; veya, 

(n) Tasfiyenin başlamasına mukaddem 12 ay zarfında veya tasfiyenin 
başlamasını müteakip herhangi bir zamanda şirketin ticarî faaliyetine devam 
ettiği intibaını vererek, şirketin bedelini ödeyemiyeceği herhangi bir malı 
veresiye olarak şirket için veya şirket namına edinmiş ise ; veya, 

(c) Tasfiyenin başlamasına mukaddem 12 ay zarfında veya tasfiyenin başla
masını müteakip herhangi bir zamanda şirketin veresiye olarak edinmiş ve 
bedelini tediye etmemiş bulunduğu malları, şirketin normal ticarî muamelâtı 
dışında rehneder, tevdi eder veya elden çıkarırsa; veya, 

(p) Şirketin alacaklılarının veya isunlardan herhangi birinin, şirket mua
melâtı veya tasfiye ile ilgili bir anlaşma için rızalarını sağlamak gayesi ile 
sahte (evrak) ibraz yoluna gitmiş veya başka bir hileye tevessül etmiş ise; 

Suçu misdemeanour addedilip hapis ceza ile cezalandırılır. 
(48) Public Mischief, lügat mânası ile «kamuya zarar» demektir. Biz metinde in

gilizce tâbiri kullanmağı tercih ettik. 
(49) Stephen : Digest, m. 213. 
(50) 1801, 2 East, 5. Bak. : Kenny : Cases, sah. 83. 
(51) 1905, 2 KB. 730. 
(52) 1910, 1 K.B. 369. 
(53) R. v. Manley (1933) 1 K.B. 529. 
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Lawrence, Higgins dâvasında «Umumî mahiyetteki bütün suçlar, 
yani, cemiyete zarar verebilecek bütün fiil ve teşebbüsler kabili itham
dırlar» (54) demişti. 

Yüksek mahkemenin gerek bu dictum'u gerekse diğer hükümleri 
emsal olarak kabul edip Manley'in fiillerini cezalandırmasında isabet 
yoktur. 

Zira R. v. Brailsford ve R. v. Potter dâvalarında verilen hükümler 
conspiracy suçundan mahkûmiyetleri ihtiva etmekteydiler. Halbuki, R. 
v. Manley havasında bir conspiracy fiili bahis mevzuu değildi. O halde 
bu kararlar, sonuncu için bir emsal teşkil edemezlerdi (55). 

R. v. Higgins ise, suça teşebbüs mevzuunda modern ingiliz ceza 
hukukunda câri kaideleri koyan bir karar olarak tanınır. Filhakika, su
ça teşebbüsün common law'da bizatihi suç teşkil ettiği bu dâvada belir
tilmiş ve o zamandan beri gerek common law gerekse kanuna bağlı suç
lara teşebbüsün suç sayılacağı kaidesi yerleşmiştir (56). Hâkim Law
rence tarafından, bu dâva münasebetile söylenen sözler de bir 'obiter 
dictum'dan öteye gitmemektedirler (57). Emsal kararların bu kısımla
rı ise mahkemeleri bağlayıcı olmaktan uzaktırlar (58). 

Diğer taraftan hâkim Lawrence'in iddia ettiği gibi, cemiyete zarar 
verebilecek mahiyetteki bütün fiillerin suç sayılması imkânsızdır. Cemi
yette bir takım zararlı hareketler vardır ki suç sayılan fiillerden daha 
ağır oldukları halde sadece tazminata müteallik hükümlerle müeyyide 
altma alınmışlardır. Meselâ, bir şahsın atını çalmak suç teşkil ettiği hal
de öldürülmesi, George I. zamanında çıkan bir kanuna kadar (59) ce
zayı müstelzim bir fiil addedilmemişti. Halbuki, bu hareketin bir serve
tin tahribini tazammun etmesi itibarile cemiyete daha zararlı olduğu 
şüphesizdir. Bunun gibi, herhangi bir suç irtikab etmeksizin bir kimse
nin, çalıştığı şirketin işlerinde ihmalkârlık göstermek yahut emniyeti 
suiistimal etmek suretile bir kutu mendil çalan hırsızın sebebiyet verdi
ğinden daha vahim tehlikeler doğurması mümkündür. Şu halde sadece 
cemiyete zararlı olması keyfiyeti, bir fiilin tecziyesi için kâfi sebep de
ğildir (60). 

(54) «All offences of public nature, tha t is such acts or attempts, as tend to pre
judice of the community are indictable». 

(55) Stallybrass : a. g. m. L.Q.B. sah. 185. 
(56) Kenny : Outlines, sah. 80. 
(57) Stallybrass: a. g. m., sah. 186; Anonim. J. C. L. 1954, sah. 51. 
(58) Stallybrass : ibid. 
(59) 9 Qeo. 1. c. 22. 
(60) Kenny : Outlines, sah. 533. 
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Görülüyor ki, yüksek mahkeme, Manley'in fiillerini, bu kararlan 
esas tutmak suretile cezalandırmakla, arzu etmemesine rağmen, unsur
ları gayri muayyen yeni bir suç yaratmış oluyor (61). 

Suçun unsurları gayri muayyenidir diyoruz. Çünkü hemen her fii
lin cemiyete zarar vermesi mümkündür. «Cemiyete zararlı olabilecek 
bütün fiil ve teşebbüsler» ibaresi, halen mevcut suçlar da dahil olmak 
üzere, hâkimin telâkkilerine aykırı gelen bütün fiilleri içine alacak ge
nişliktedir. Bu kadar geniş bir formülün, suçun tarifinde temel teşkil et
mesi, ferdî faaliyetleri tehlikeye maruz bırakmaktadır, öyle ki, bir bo
ğaz hastalığını tedavide muvaffakiyetsizlik, bir kimseyi, hizmetinde bu
lunduğu şahsın yanından ayrılmağa teşvik etmek, bir kadını, kocasını 
terke iknaa çalışmak belki de bu formüle uyularak cezalandırabile
cektir (62). 

1936 senesinde iki gazeteci majestelerinin musevî tebaasına karşı 
hakaretamiz yazılar yazdıkları ve musevîlerle musevî olmayanların ara
sını açacak mahiyette neşriyatta bulundukları için mahkemeye verilmiş
ler ve public mischief suçunu işledikleri neticesinde varılmıştır (63). 
Archbold'a göre (64) bu hâdise dolayısile verilen kararı public mischief 
suçunun tarifinde esas olarak almak lâzımdır: Public mischief, cemiyetin 
bir sınıfına karşı şifahî veya tahriri olarak küfür veya büyük tehlikelere 
yol açabilecek dedikodu yapmak gibi fiillerden mürekkeptir. Bu tarif 
de meseleye vuzuh kazandırmamaktadır (65). 

Son olarak R. v. Newland (66) dâvası münasebetile, public mischief 
mevzuundaki müphemiyet ve karışıklıklar giderilmek istenmiştir. Sanık
lar, bir public mischief suçunu işlemek için birleşmekten (conspiracy 
to effect a public mischief) sorumlu tutulmaktaydılar. Bidayet mahkeme
si, sanıkların itham edildikleri fiilin suç sayılması halinde mahkemenin 
teşriî kuvvete ait bir salâhiyeti istimal etmiş, başka bir ifade ile yeni bir 

(61) Kenny : Outlines, sah. 336, not. 9. 
(62) Bu fiiller, failleri mahkemeye sevkedildikleri halele sayam tecziye görülme

mişlerdir. Ancak, Lawrence'm fikrinin kabulü halinde doğması muhtemel teh
likelere işaret etmek maksadile misâl kabilinden zikredilmişlerdir. 

(63) R. v. Leesé and Whitehead, 82 L. J. sah. 310. 
(64) Archbold : 31. Ed. sah. 1209'dan naklen, Köymen, Feridun : The Law Relating 

to the Liberty of Press in England. Thesis. Typed. 1955, sah. 156 - 7. 
(65) Zira, şifahen veya tahrirî olarak cemiyetin bir sınıfı mensuplarına Içüfür et

mekle, büyük tehlikelere mahal verebilecek söylentileri yaymak arasında man
tıkî bir bağ kurmak mümkün değildir Aralarında rabıta bulunmayan iki hu
susu bir suça unsur olarak ithal etmek doğru değildir. Diğer taraftan, hâdise
ler nazarı itibara alındığı takdirde, hâkimlerin vazedilmek istenen bu s ının 
aşmalarına mani olabilecek hiç bir teminatın mevcut olmadığı görülür. Bak. : 
Kenny : Outlines, sah. 336 ve R. v. Betin. 

(66) 1953, J.C.L. 1954, sah. 47. 
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suç yaratmış olacağı gerekçesi ile ve Stephen'e atıf yapmak suretile (67) 
iddianameyi reddetti. 

Yüksek mahkeme bu hükmü bozdu. Çünkü, mahkeme mezkûr fiili 
cezalandırmakla yeni bir suç yaratmış olmazdı. Zira, bir fiilin conspiracy 
suçu sayılması için ulaşılmak istenen gayenin suc olması şartı aranmaz. 
Herhangi gayri hukukî bir gaye, suçun tekemmülü için kâfidir. Şu hal
de, public mischief adı verilen suçu meydana getirmese dahi, varılmak 
istenen neticenin hukuka aykırılığı dolayısile sanıkların tecziyesi gere
kirdi (68). 

Mahkeme, hâdisede ikinci plânda kalmasına rağmen public mischi
ef suçu üzerinde de durmuş ve şöyle bir neticeye varmıştır: 

«... kısaca public mischief denilen suçlar hakkındaki en doğru sı
nıflandırma, bunları conspiracy suçlarına ithal etmek ve başkalarının 
birleşmesi ile irtikâp edilmediği takdirde, (bu gibi) ferdî fiilleri, kanun
da veya common law'da evvelce teessüs ermedikçe suç saymamaktır... 
Tetkik etmekte olduğumuz itham bir conspiracy fiiline müteallik bu
lunduğundan, bu mesele üzerinde daha fazla derinleşmemize lüzum 
yoktur. Ancak, artık, R. v. Manley kararına uymamanmın en emin hâl 
çaresi olduğuna kaniiz» (69) 

Bu karardan da anlaşılacağı gibi, kanun tarafından hüküm altına 
alınmadıkça public mischief fiillerini tecziye etmemek lâzımdır. Fakat, 
şartları bulunduğu takdirde kamuya zararlı fiilleri conspiracy suçlan 
meyamnda mütalea etmek kabildir. 

Kanaatımızca, bu hal şekli de tatminkâr değildir. Çünkü, bir fiili, 
başka bir suça atıfta bulunarak izaha çalışmak vuzuha kavuşmağı her 
zaman temin etmez. Diğer taraftan kendisine atıfta bulunulan conspiracy 
suçu dahi, unsurları katî ve muayyen olmayan bir suçtur. Kaldı ki, 
Fitzgerald'm Irish State Trials münasebetile söylediği gibi, «Conspiracy 
hukuku», İngiliz hukukunun «dar bir şekilde mütalâa edilmesi gereken 
ve sınırlarının ötesine itilmemesi icab eden bir dalıdır». 

Conspiracy : uzun müddet suça teşebbüsün bir şekli olarak mütalâa 
edilmiştir (70). Fakat, sonraları conspiracy müstakil bir suç halinde 
gelmiş ve bu suçu yaratan fiiller bir tarif altında toplanmışlardır. Yuka
rıda bir vesile ile belirtmiş olduğumuz gibi, conspiracy, «iki veya daha 

(67) Stephen : History, V. 3, sah. 359. 
(68) J. C.L., 1954, sah. 48-9. 
(69) Anonim. Public Mischief Without Canspiracy. J. C. L. 1954. sah. 51. 
(70) Kenny : Outlines, sah. 339. 
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ziyade şahsın gayri hukukî bir fiil veya hukukî bir fiili gayri hukukî va
sıtalarla işlemek için anlaşmalarıdır» (72). 

Suç dört unsurdan mürekkeptir: kasd.' iki veya daha ziyade şahıs, 
anlaşma, gayri hukukî maksat. 

İlk üç unsurun ne gibi bir muhtevaya sahip bulundukları hususun
da bir tereddüt mevcut değildir. Bu sebeple onlar üzerinde duracak de
ğiliz. Sonuncu unsur, münakaşalar sebebiyet verdiği ve müphem oldu
ğu için tetkikatımıza konu teşkil edecektir. 

Gerçekten, conspiracy suçunu İngiliz ceza hukukunda muayyeniyet 
ve sarahat müessesesini zedeleyen bir suç olarak tetkik etmemize, esas 
itibarile bu gayri hukukî maksat unsuru sebep olmuştur. Gayri hukukî 
maksat unsuru gayri vazıh ve muayyeniyetten mahrum olduğu için şim
diye kadar tam bir tarifi yapılamamıştır. Bununla beraber, conspiracy 
sayılabilecek fiillerin dört gurupta toplanabileceğine işaret edilmiş
tir (73): 

ı — Bir suç işlemek için anlaşmak, 
ıı — Kötü niyetle ve hileli yollarla haksız fiil irtikâbı için anlaş

mak. İyi niyetle yapılan haksız fiilleri bu gurup dışında mütalâa etmek 
lâzımdır. Maamafih bazı müellifler haksız fiil irtikâbı için yapılan her 
anlaşmayı conspiracy saymaktadırlar. Mahkeme kararlan ise birinci fik
ri teyid eden bir istikamet takip etmektedirler (74), 

ıu — Kamuya bilhassa zararlı olan şartlar altında bir mukavele
nin ihlâli maksadile anlaşmak, 

iv — Hukuku ihlâl eder mahiyette olmamakla beraber, gayri ah
lâkî ve kamuya çok zararlı fiillerin ikaı için anlaşmak. Bu guruba giren 
fiillere misâl olarak şu hâdiseler gösterilebilir (75): Bir kadının iğfalini 
kolaylaştırmak, arkadaşının girdiği bahsi kazanması için, yarışta yavaş 
koşmak, gemi sahibini kandırıp kaçak yolcu sokmak üzere, sahte, yalan 
haberler çıkarıp tahvil fiyatlarının yükselmesini temin etmek için anlaş
mak (76). 

Kenny'n'm yaptığı bu sınıflamanın üçüncü ve dördüncü gurubunun 
muhtevasının oldukça müphem ve muğlâk olduğu şüphesizdir. 

(71) R. y Muloahy (1868) 3 H. L. 306. 317; R. v. Meyrick and Rebuffi (1929) Co. Cr. 
App. Bak : Kenny : Casses, sah. 573; Harris : a. g. e., sak. 47. 

(72) Turner, tarifin şu şekilde daha doğru olacağı kanaatindedir : «to do an un
lawful act. whether as the ult imate end, or as a means to an end which may 
itself be lawful». Bak. : Russell, 1797. 

(73) Kenny : Outlines, 341. 
(74) Kenny : ibid. 
(75) Misâller. Kenriy'den alınmıştır. 
(76) Diğer misâller için aynı müellif, sah. 341 e bak. 
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Kamuya zararlı şartlar altında mukavelelerin ihlâli için yapılan an
laşmaların cezalandırılmasında; faillerin kötü niyetle hareket ettikleri 
nazara alınırsa, mahzur olmadığı düşünülebilir; fakat, bu gibi ihlâllerin 
geniş bir formülle müeyyide altına alınmış olması şayanı tenkittir. 

Kamuya zararlı olması, bir fiilin suç sayılmasında ölçü teşkil eyle
memelidir. Çünkü neyin kamuya zararlı bir şart olduğunu tâyinde her 
hâdisede başvurulabilecek bir kıstas gösterilemez. O halde, hâkimin tak
dirine müracaattan başka çare kalmıyor. Ancak, hâkime tanınan takdir 
hakkının zaruri hudutları aşmaması lâzımdır. Halbuki, üzerinde durdu
ğumuz meselede takdir hakkının keyfiliğe kaçması ihtimali mevcuttur. 

Aynı mahzurlar, dördüncü guruba dahil suçlar içinde variddir. Hat
tâ bu sonuncular daha müphem anasırdan terekküp ettikleri için daha 
ziyade tehlike arzetmektedirler. Zira, bu «müphemiyet, hâkimlerin 
kendilerine nahoş gelen bir maksadı husule getirmeğe matuf her birleş
meyi suç saymalarını mümkün kılmaktadır.» (77). 

Şimdiye kadar verdiğimiz izahatta, ingiliz ceza hukukunun esas iti
bariyle elâstiki olmayan bir hukuk olduğunu göstermeğe çalıştık. Ancak, 
meselenin bütün hatları ile kavranmasını mümkün kılmak için müphem 
unsurları muhtevi suçlara da temas ettik. Şimdi, İngiliz hâkiminin suç 
yaratmak salâhiyetine sahip bulunduğu fikrini müdafaa edenlerin ve 
muarızlarının sonuncu iddiaları üzerinde duracağız. Hatırlanacağı üze
re, Hâkimin suç yaratma salâhiyetine sahip bulunduğu fikrinde olanlar, 
tezlerini kuvvetlendirmek için, hâkimlerin XIX. ve XX. asırda verdikle
ri kararlarla yeni suçlar yaratmış olduklarını ileri sürmüşler. Muarızları 
ise son iki asır zarfında yeni bir suç yaratılmamış olduğunu iddia etmiş
lerdir. 

XIX. asırdaki kazaî suç ihdas faaliyetine misâl olarak, işçilerin üc
ret hadlerini yükseltmek gayesi ile yaptıkları birleşmelerin cezalandırıl
ması gösterilmektedir. 

Britanya'lı hâkimler, XIX. asrın başında, Fransız İhtilâlinin yarattı
ğı korkunun tesiri altında kalarak (78) o zaman cemiyet için tehlikeli 
gördükleri işçi birliklerinin büyüyüp gelişmesini önlemek maksadile bu 
çeşit anlaşmaları suç sayıp takip etmekte aşın bir inat göstermişlerdir. 

Kanaatımızca, bu hareketleri ile hâkimler, yeni bir suç yaratmış de
ğillerdir (79). Zira, adı geçen birleşmeleri cezalandırmak için, ta
rifi evvelce yapılmış conspiracy suçuna müracaat etmişlerdir. Şu hal-

(77) Kenny : Outlines, sah. 342. 
(78) Elliott : a. g. m., sah. 26. 
(79) Aynı mahiyette Ancel : Création judiciare. B. C. L., 1930. 
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de işçi ücretlerini yükseltmek için yapılan birleşmelerin, conspiracy su
çuna müteallik kaideler mucibince cezalandırılabilmeleri için ortada 
gayri hukukî bir maksat bulunmalıydı. Mahkemeler . bu maksadı tesbit 
etmişlerdir. Bu tesbit muamelesinde dahi başvurdukları kaynak kendi 
keyfî takdirleri olmamış, bilâkis common law'da çok eskiden beri mevcud 
bir kaideyi esas ittihaz etmişlerdir. Mevzuubahis kaide ticaret serbesti-
siydi. Ticaret serbestisi esas olduğundan, onun icablarını bertaraf et
mek gayesile yapılan her türlü anlaşma gayri hukukî bir maksatla akde
dilmiş sayılmıştı. Görülüyor ki, ingiliz hâkimi, cezalandırılması gerekti
ğine inandığı «işçi birliklerinin kabili tecziye oldukları neticesine man
tıkî ve hukukî bir tarzda varmak için» bu prensibi conspiracy kaideleri
ne yaklaştırmaktan başka bir şey yapmamışdır (80). Dikkate şayan olan 
nokta, mahkemelerin, adı geçen fiili o zaman mevcud suçlardan ayrı ve 
müstakil bir suç saymayıp, çok eski teamülî bir kaidenin içine sokup 
cezalandırmalarıdır. 

Ceza hâkiminin suç yaratma salâhiyetini kullanmasına misâl olarak 
gösterilen ikinci hâdise de R. v. Münley (81) hadisesidir. 

Bu hâdisede mahkemenin yeni bir suç yaratmak iddiasına sahip bu
lunmayışı şayanı dikkattir. Zira, hukukun public mischief suçunu tanı
yıp tanımadığını sormakta ve cevabını aramaktadır. Fakat, buna rağmen, 
Manley'in fiilinin suç sayılması ile netice itibarile, hakkında hiç bir içti-
had veya işlenmesinden evvel vazgeçilmiş menedici kanun hükmü bulun
mayan bir fiilin cezalandırıldığı muhakkaktır (82). Ancak, son zaman
larda Temyiz Mahkemesinin vermiş olduğu şu kararla, public mischief 
suçu hukukî mevcudiyetini kaybetmiştir. Suçun ilgasının mucib sebep
leri çok enteresan ve bu bahse başlarken sorduğumuz suali cevablandır-
mamıza hizmet eder mahiyettedir. Chief Justice Goddard, hâkim Law-
rence'ın R. v. Higgins'deki meşhur dictum'una temas ettikten sonra şun
ları söylemiştir: «Bu (dictum), hakikatte yeni suçların yaratılması işi
nin hâkimlere bırakılması ve onların kendi görüşlerine göre cemiyete 
zararlı olan her fiili misdemeanour caymalarını (83) mümkün kılmak 
demektir. Hernekadar, Parlâmento'nun seyrek veya hiç olmazsa çok 
uzun fasılalarla toplandığı devirlerde bu çeşit salâhiyet faydalı olmuş
sa da yeni suçlar yaratmak vazifesi bugün, kaza organlarının değil, teşriî 
kuvvetin salâhiyeti dahiline girer. The Council, veya daha çok kullanı
lan adı ile, Star Chamber, yeni bir felony ihdas etmemekle beraber, ba-

(80) Ancel : a. g. m., sah. 114. 
(81) 1933, 1 K. B.T sah. 529. 
(82) Bak.: yukarıda Public Mischief, sah. 85. 
(83) Evvelce de belirttiğimiz gibi mahkemeler hiç bir zaman bir felony yaratma

mışlardır. 
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zi fiilleri meselâ, yalan şahadeti misdemeanour saymak suretile zama
nında kıymetli hizmetler ifa etmiştir. Fakat, zamanımızda şartlar tama-
mile değişmiştir» (84)rf Mahkeme bundan sonra, Public Mischief suçu
na temasla, kanunla yasak edilmedikçe bu gibi fiillerin cezalandırılma
ması lâzım geldiği ve yapılacak en doğru işin, birden ziyade şahıs tara
fından işlendikleri takdirde ve şartlan mevcutsa conspiracy olarak tec
ziyesi olduğuna işaret etmektedir. Mahkeme devamla demektedir ki: 
Bugün bir mukaveleyi âmme menfaati siyasetine (public policy) muga-
yirliği sebebile feshedebilmek için nasıl önceden mevcud bir emsal arı
yor ve hukuka yenilikler ilâve edemiyorsak bu mevzuda da o şekilde 
hareket etmek zorundayız (85).. 

Bu suretle, İngiliz Temyiz Mahkemesi, hem İngiliz mahkemelerinin 
yeni bir suç yaratamayacaklarını kaidesini koymakta hem de, emsallerin 
doğru olmayarak tatbiki neticesinde yaratılan bir suçu ilga etmek sure
tile, XIX. asrın başından bu yana, mahkemelerin suç yaratabilecekleri 
iddiasını desteklemek maksadile ileri sürülen iki misâlden en mühimmini 
ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 

fi. v. Newland dâvası münasebetile verilen bu karar bugünkü ni
haî hukukî durumun ifadesidir. Mamafih, daha evvelki senelerde veri
len kararlar araştırıldıklan takdirde, onların içinde de, kazaî organlann 
yeni bir suç yaratmak salâhiyetine sahib bulunmadıklarına dair olanla
ra rastlamak mümkündür. 

Hâkim Stephen'in fi. u. Price (86) dâvasında (87) verdiği hüküm 
misâl olarak gösterilebilir: 

«... Bir cesedin yakılmasını meneden emsal karanna rastlamadım 
ve böyle bir emsal kararının ademi mevcudiyeti karşısında, bu fiili suç 
saymağa hakkım olmadığını anladım. ' 

«Şüphesiz, mahkemelerin evvelden cezalandınlmamış olan fiilleri 
suç saydıklarına dair muhtelif misâller gösterilebilir. Fakat, bütün bu 
fiillerin kamuya fevkalâde zararlı ve ahlâkî rezalet teşkil eden fiiller ol
duğunu zannediyorum. Herhangi bir fiili misdemeanour saymadan ön
ce, sadece bazı şahıslann, hattâ ahalinin ekseriyetinin onu tasvib etme
diğine değil, fakat, aynı zamanda, açık, gayrikabili inkâr sebeplerden 
dolayı son derece zararlı ve rezilane olduğuna kanaat getirmeliyim. Bu 

# 
(84) R. v. Newland and Others (1954), J. C. L. 1954, sah. 50. 
(85) R. v. Newland and Others, J. C. L., sah. 48. 
(86) 1864, 12 Q. B. D., sah. 247 Bak. : Wilshere : Cases on Criminal Law. sah. 356 

ve mü. 
(87) Price, ölen çocuğunu, kendisine ait bir tarlada alenen yakmak istemiş ve çıkan 

alevler ahalinin toplanmasına sebebiyet vermişti. 
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takdirde dahi, herhangi bir fiili misdemeanour addetmeden evvel, - çün
kü bazı hareketler büyük ahlâksızlık ve zararı ihtiva ettikleri halde suç 
sayılmamışlardır - uzun uzun düşünmeliyim; fakat, birinci şekli bile ih
tiyar eyleyebileceğimi zannetmiyorum... Bunlar, bana değil kanun vazı-
ına ait işlerdir. Parlâmento'nun cesetlerin yakılmasını tanzim ve yasak 
etmesi yerinde olacaktır.» Zira, «Ceza hukukunun en mühim kaidelerin
den biri hukukun açıkça menetmediği bir fiilin suç sayılamayacağı
dır» (88). 

R. v. Manley dâvasından evvel, ona benzer ve fakat iddianame 
muhtevasının farklı bir mahiyette tanzim edildiği bir dâvada tecrübeli 
bir hâkim olan Humphreys'in, böyle bir suçun mevcud bulunmadığı ve 
mevcud suçlar kategorisine yenilerinin eklenmesinin terviç edilemeye
ceği ve eğer bu fiilin suç sayılması gerekiyorsa bunun kanun vazıı ta
rafından yapılması lâzım geldiği şeklindeki mütâlâası da enteresan
dır. (89). 

D) Netice: 

Bütün bu izahlarımızdan sonra vardığ'mız netice şudur: Kara Av-
rupası memleketlerinin hemen hepsinde olduğu gibi, ingiltere'de de 
hâkim suç yaratma yetkisini artık elinde bulundurmamaktadır. Bizi bu 
şekilde düşünmeğe sevkeden sebepleri iki kesimde toplayabiliriz. 

a) ı — ingiliz mahkemeleri XIX. asrın başından beri suç yarat
mamışlardır. XX. asırda, takarrür etmiş ictinadlara müsteniden bir fiilin 
tecziye edilmekte olduğu zanni ile yeni bir suç yaratılmışsa da, bu suçu 
yaratan karar, temyiz mahkemesinin naklettiğimiz hükmünden sonra 
hukukî varlığını kaybetmiştir. Şu halde XX. asırda da hâkimin hukuk 
yaratıcılığı mevzuunda misâl vermek imkânı ortadan kalkmıştır. Yüz elli 
seneyi aşan bir müddettenberi bahis konusu salâhiyetin istimal edilme
miş olması ve aynı zamanda, mahkemelerin bir fiili suç sayarken daima 
eskiden verilmiş kararlarda ve kanun maddelerinde mesned arama yo-
lundaka gayretleri, kendilerini artık salahiyetli görmediklerini açıkça or
taya koymaktadır. 

ıı — Kanun vazıı, seyrek de olsa daha XIII. asırda ceza hukukuna 
müdahale etmeğe başlamış, bilhassa XVIII, XIX ve XX. asırlarda bu mü
dahale son derece şümullü bfr mahiyet almıştır. Teşriî organ, en ağır 
suçtan en hafifine kadar hemen her suça temas ederek bunları hükme 
bağlamıştır. Böylece, kabul olunan her kanun, mahkemelerinin yaratıcı-

(88) Bak : Not. 86. 
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İlk salâhiyetinin zımnen ilgasını tazammun etmiş (90), hâkimlerin suç 
yaratmıyacakları kaidesi fiilen teşekkül eylemiştir. 

b) Avrupa hukuk sisteminin icaplarına göre düşünmeğe alışmış bir 
hukukçu, fiilî vaziyete hukukî bir mesned aramak istiyecektir. İngiltere'
de suçların kanuniliği prensibini ifade eden bir kanun metni aramak bo
şuna gayret sarfetmek demektir (91). Kanunilik prensibine 5. m. de yer 
veren (92) 1879 tarihli ceza kanunu projesi kanunilik kazanamamıştır. 
Bununla beraber iddiamızın hukukî mesnedden mahrum bulunmadığını 
zannediyoruz. Zira, 

ı — İngiliz hukukunda yer alan bir kaideye göre ceza kanunları ma
kable şâmil olamazlar. Makable ademi şûmül kaidesinin vaz'ındaki mak
sat hatırlanacak olursa, bu prensibe yer veren bir hukuk sisteminde, ka
zanın zarurî surette makable şâmil bir mekanizmaya sahip hukuk yarat
ma salâhiyetinin istimalindeki imkânsızlık açıkça belirir. 

ıı — Kaldı ki, hukuku bilmemezlik mazeret sayılmaz kaidesi dahi 
(93) İngiliz hukukunda yerleşmiş bulunmaktadır. Herhangi bir fiili me-
nedici hukuk kaidelerini bilmese bile bir kimsenin irtikâb etmiş oldu
ğu o fiil dolayısiyle cezalandırılabilmesi için, kendisine hukuku bilme 
imkânının verilmiş olması lâzımdır. Hakkında hiç bir kanunî hüküm ve 
kazaî emsal bulunmıyan bir fiilden ötürü failin cezalandırılması halin
de kendisine bu imkânın tanınmış olduğu iddia edilemez ve bu takdirde, 
bir ihtiyaca cevab vermek üzere konulmuş bulunan kaidenin mânası kal
maz. 

m — Nihayet, TemyizMahkemesi tarafından 1954 yılında verilen ka-
.rar da, görşümüze bir kat'iyet izafe etrrlektedir. Temyiz Mahkemesinin 
mezkûr karan bütün mahkemeleri bağlayıcı mahiyettedir. Şu halde, her 
derecedeki mahkemeler, bu karar muhtevasına uymak, yeni bir suç ya
ratmamak mevkiindedirler. Temyiz Mahkemesi de vermiş olduğu karar
la bağlı olduğundan fikrini değiştirmiyecektir. öyle ise, kaza organları
nı bağlaması bakımından kanundan farkı olmayan bu kararla birlikte hâ
kimin suç yaratma salâhiyeti olmadığı kaidesi bugün ingiltere'de de 
teessüs etmiştir. 

Temyiz Mahkemesi, mahkemeler hiyerarşisinde Lordlar Kamarasımn 
arkasından ikinci sırayı işgal etmekte olduğundan bu noktada şöyle bir 
sual hatıra gelebilir : Lordlar Kamarası, Temyiz Mahkemesinin hükmünü 

(89) Stallybrass : a. g. m., 189. 
(90) Elliott : a. g. m., sah. 35. 
(91) Fakat, 1351 tarihli İhanet Kanunu'nun, vatana ihanet suçlan bakımından ka

nunilik prensibini vazetmiş olduğu unutulmamalıdır. 
(92) Ba. : Stephen : History, V. 3, sah. 358. 
(93) Stephen : Digest, m. 11. 
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ileride değiştirilerek mahkemelerin suç yaratma salâhiyetini kullanabile
ceklerini ilân edemez mi ? 

1907 tarihli Temyiz Mahkemesi Kanunu'nun 1. m. nin 6. bendine gö
re prensip itibarile Temyiz Mahkemesi ceza dâvalarında nihaî mercidir 
(94). Mezkûr madde mucibince, ce:sa davalarının kısmı azamîsinde Lord-
lar Kamarası'na gitmek kabil olmadığına göre yukarıda temas olunan ka
rarın değiştirilmesi ihtimali zayıftır. Mamafih aynı bendde mevcut bir ka-
yıda göre, taraflardan birisi, Başsavcı'dan, Temyiz Mahkemesi kararının 
fevkalâde mühim bir hukukî meseleyi ihtiva ettiğine dair sertifika ala
cak olursa iş bir kere de Lordlar Kamarası'nın tetkikine arzedilir (95). 
Bununla beraber, hükmün karakterinden de anlaşılacağı veçhile bu yola 
fevkalâde istisnaî ahvalde gidilebilir. Bu takdirde dahi, Lordlar Kamara
sı'nın meseleyi Temyiz Mahkemesi'nden farklı bir şekilde çözeceğini 
zannetmiyoruz. Bir kere, Lordlar Kamarası, kazaî vazifesini ifa ederken 
hernekadar teşriî organdan müstakil bir vasıf iktisap ediyorsa da, âza
larının aynı zamanda teşriî organa da mensup olmaları yüzünden, kanun 
vazıına ait olduğu kabul edilen suç yaratma salâhiyetini mahkemelere 
devretmelerini düşünmek muhal olur. Diğer taraftan böyle bir hareket, 
R. v. Manley dâvasında uyanan aksülameli davet ederek Kamara'yı zor 
bir duruma düşürecektir. 

IV. İNGİLİZ HUKUKUNDA CEZALAR VE HÂKİMİN TAKDİR 
HAKKI : 

Evvelce de işaret etmiş olduğumuz veçhile, «cezaların kanuniliği» 
prensibinden bahsedilince akla derhal şunlar gelir : 

ı — Ceza hâkimi, bir suça, kanunda sayılan cezalardan başka ceza 
veremez. Başka bir deyişle, hâkim, yeni bir ceza yaratamaz. Bunun için 
de cezaların kanunlarda gösterilmiş olması gerekir. 

ıı — Ceza hâkimi, bir suça, kanunun o suç için tâyin ettiğinden baş
ka ve daha ağır bir ceza veremez. Bu sebeple, sadece, suça verilecek ce
zanın nev'inin (meselâ, ağır hapis) belirtilmesi kifayet etmez. Aynı za--

<94) The Complete Statutes of England, V. 4, sah. 726. 
(95) The Court of Criminal Appeal Act. m. 1 (6)—. If in any case the Director of 

Public Prosecutions or the prosecutor or defendant obtains the certificate of 
Attorney General tha t the decision of the Court of Criminal Appeal involves 
a point of law of exceptional importance, and tha t it is desirable in the public 
interest tha t a further appeal should be brought, he may appeal from that 
decision to the House of Lords, bui subject thereto the determination by the 
court of Criminal Appeal of any appeal orother matter which it has power to 
determine shall be final, and no appeal shall lie from that court to any other 
court. 
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manda (mahiyetleri icabı sabit olan cezalar müstesna) cezaların âzami 
ve asgarî hadlerinin de gösterilmesi, hiç olmazsa yukarı sınırın belirtil
mesi icab eder. Acaba bu şartlar muvacehesinde İngiliz ceza hukukunun 
durumu nedir? Yukarıdaki başlık altında bu sualin cevabını bulmağa 
çalışacağız. Bundan sonra yapacağımız izahat bu gayeye müteveccih ola
caktır. 

A) İngiliz ceza hukukunda Common Law - Statute Law Suçları : 

Suçlar, common law ve statute law suçları olarak ikiye ayrılmakta
dır (1). Statute law suçlan, —ki mevcut suçların büyük bir kısmı bu 
guruba dahildir— bir kanun veya bir kanun mucibince çıkarılmış idarî 
bir tasarruf tarafından yaratılan ve tarifi yapılan suçlardır. Common Law 
suçlan ise, eski zamanlardan beri örf ve âdet icabı ve mahkeme kararla-
nnda cezaî karakteri haiz olduklan kabul edilen bir takım icabı veya 
selbî fiillerdir. Mezkûr suçların tarifleri bir seri mahkeme kararında ya
pılmıştır. 

Statute law suçlannm tarifleri gibi cezalan da kanunlarda yer almış
tır. Common law suçlan ise bu bakımdan hususiyet arzederler. Bunlann 
cezalan kısmen kanunlarda gösterilmiş (2) kısmen de örf ve âdet kaide
si olarak, azamî ve asgarî had gösterilmeksizin taayyün etmiştir. 

B) Treason, Felony, Misdemeanour : 

Felony, ihanet (treason) fiilinden sonra gelen ağır suçları işaret et
mek için kullanılan bir tâbirdir (3). Adam öldürme, yağmacılık, hırsızlık, 
ırza tecavüz, bigami gibi fiiller bu guruba dahildir. Misdemeanour, felo
ny derecesinde olmayan yalan şahadet, hakaret, dolandıncılık gibi fiiller
le, herhangi bir felony veya misdemeanour'u irtikâba teşebbüs, tahrik ve 
conspiracy fiillerini içine almak üzere kullanılan bir tâbirdir (4). 

Felony - misdemeanour tefriki, bu suçların doğurduklan cezaî neti
celer bakımından büyük bir ehemmiyet arzetmekteydi. 

Evvelce, treason veya felony sayılan bir suçtan dolayı mahkûm edi
len bir suçlunun —hükümde sarahat olmasa bile— bütün mallan mü
sadere edilir, misdemeanourlar için bu yola, hükümde sarahat bulunması 
şartı ile istisnaî bir iki halde gidilebilirdi (5). 

(1) Harr is : a. g. e., sah. 15. 
(2) Harris : a. g. e., sah. 15. 
(3) Russell : a. g. e., V. 1, sah. 3. 
(4) Suçlan, bir de tabi olduklan usûl kaideleri bakımından indictable offences -

petty offences olarak taksim etmek mümkündür. Mamafih, misdemeanour, ge
niş ve en doğru mânasile petty offences'i de içine almaktadır. Bak. : Kenny : 
Outlines, sah. 92, not. 2. 

(5) Kenny : Outlines, sah. 94. 
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Bunun gibi, iptidaen her felony idam cezası ile tecziye edilmekteydi. 
Hattâ muayyen bir fiili felony haline getiren bir kanun maddesinde sa
rahat bulunmasa bile onu ölüm cezası ile tecziye eylediği kabul olunur
du (6). Halbuki, kilise hukukunun cezalandırdığı «dine küfür» (heresy) 
suçu istisna edilecek olursa hiç bir misdemeanour'a ölüm cezası verilme
miştir. 

1948 senesine gelinceye kadar, mahkemeler felony'leri para cezası 
ile tecziye edemezlerdi. 1948 tarihli Criminal Justice Act. mahkemeleri, 
felom)eri de para cezası ile tecziye etmeğe salahiyetli sayınca iki nevi suç 
arasındaki bu fark ortadan kalktı. Mamafih, ölüm, müebbed hapis ve 
kralın arzusuna bağlı olarak hapis cezasını müstelzim felony'ler bu hü
kümden istisna edilmişlerdir (7). 

Yukarıdaki farklardan birincisi, 1870 tarihli Müsadere Kanunu ile or
tadan kaldırılmıştır. Bu kanuna göre bundan böyle bir felony veya trea-
son'dan mahkûmiyet halinde bütün malların müsaderesi mümkün değil
dir. Diğer taraftan, ceza siyasetindeki değişiklik neticesinde ölüm ceza
sını müstelzim suçların sayısı azalarak sadece dörde inmiş (8), felony 
sayılan diğer bütün fiiller, misdemeanourlar gibi hapis cezaları ile teczi
ye edilmiş ve edilmekte bulunmuştur. 

Bununla beraber, cezaî neticeleri bakımından felony ile misde
meanour arasında artık hiç bir fark kalmadığını söylemek yanlış olur. 
Zira İngiliz mevzuatında mevcud hükümlere göre felonyden mahkûm 
edilen bir kimse, her türlü memuriyet, seçmek seçilmek, askerî, sivil ve 
dinî her türlü memuriyete girmek hakkını kaybeder (9). Halbuki, misde
meanour sebebile mahkûmiyet, bazı istisnalar bir tarafa bırakılacak olur
sa, hukuku bağlayıcı neticeler doğurmaz. Diğer taraftan hâkim, common 
law misdemeanourlarında kendisine tanınmış olan geniş takdir hakkını, 
felonyler için istimal imkânından mahrum bulunmaktadır. 

C) İngiliz Hukukunda, Cezalar : 

Cezalan a kanuniliği prensibini kabul eden memleketlerin ceza ka
nunları, mahkemelerin vermeğe salahiyetli oldukları cezaların, suçların 
mahiyet ve ağırlıklarına göre dizildikleri bir hükmü ihtiva ederler (10). 
İngiltere'de bir ceza kodu, dolayısiyle bütün suçlara şâmil olacak tarzda 
cezaları gösteren bir hüküm yoktur, Cezaî hükümlerin mevcut buluııdu-

(6) Kenny : ibid. 
(7) Bugün ölüm cezasıyla tecziye edilen suçlar şunlardır : İhanet, adam öldürme, 

bazı korsanlık fiilleri ve kundakçılık. 
(8) Criminal Justice Act, 1948, m. 13. 
(9) Kenny : a. g. e., sah. 96. 
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ğu kanunların heıhangi birinde de cezaların tâyin ve tasnif edildiği bir 
maddeye rastlanmaz. Acaba bundan, İngiliz hâkiminin münasip gördü
ğü cezayı verebileceği neticesi çıkarılabilir mi? Kanunilik prensibine yer 
veren kanunlarda, hükmedilmesi kabil cezaların umumî azamî ve as
garî hadlerini belirten maddeler vardır (11). İngiltere'de bu çeşit hüküm
lerin ademi mevcudiyeti vakıası da yukarıdakilere eklenince, yeknazarda, 
sorduğumuz suale müsbet cevab verilmesi mümkündür. Ancak, mesele, 
bu kad'ir çabuk ve kolay cevablandırılacak kadar basit değildir. 

Herhangi bir kanunda bir liste halinde gösterilmemiş olmasına rağ
men, hâkim, common law'da ve kanunlarda münferiden gösterilen ceza
ların dışına çıkamıyacaktır. 

Bu cezalar nelerdir? Stephen'in Digest'inin 31 .m. ne göre, İngiliz ce
za hukukunda yer alan cezalar şunlardır: 

a) ölüm Cezası. 

ölüm cezası yalnız dört suç için verilebilir. İhanet ve adam öldür
me suçları sabit olduğu takdirde mahkeme ölüm cezası vermeğe mecbur
dur (12). Diğer iki suç için ölüm cezası verilirse de tefhim edilmez ve 
bilâhare hapis cezasına çevrilir (13). İşledikleri suç ne olursa olsun su
çu irtikâp ettikleri anda 18 yaşmdan ufak olanlarla hâmile kadıniara 
ölüm cezası verilemez. Bunlar, «Kralın (Kraliçenin) arzusuna bağlı ola
rak» hapse mahkûm edilirler. (14). 

ölüm cezası, hâkime takdir hakkı bırakmayan kat'î bir cezadır. Ka
nunî sebepler olmadıkça, takdirî sebeplerin tatbiki ile ceza başka bir 
cezaya tahvil edilemez (15). Bu bakımdan, kanunilik prensibinin kla
sik şekilde anlaşılışmın cezalarda aradığı şartları cami bulunmaktadır. 
Ancak, mahkemeler tarafından hükmedilen ölüm cezalarının taleb üze
rine Dahiliye Vekâletince ekseriyetle müebbed hapis cezasına çevril
mekte oluşu, bu cezanın kat'iyet ve muayyen^yet hassasını azaltama-
maktadır. 1900 -1949 seneleri arasında ölüm cezasına çarptırılan 1210 
suçlunun 468 tanesi hakkında, cezalarının tebdili hususunda müracaatta 
bulunulmuş ve bunların 348 tanesinin cezası müebbed hapse çevrilmiş
tir (16). Cezalan, böylece müebbed hapse çevrilen mahkûmlar, hiçbir 
zaman mahkûmiyetlerini tamamen çekmezler. İnfaz makamlan tarafın-

(10) Bak.: TCK m. 11. 
(11) Bak. : TCK m. 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25. 
(12) Giles : P. T. Criminal Law, 1954, sah. 136. 
(13) Harr i s : a. g. e., sah. 69; Giles: a. g. e., sah. 136. 
(14) Criminal Justice Act, 1948, m. 16. 
(15) The Report of Royal Commission on the Capital Punishment. 1949-1955, 

sah. 5. 
(16) The Report, sah. 9. 
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dan bir müddet sonra serbest bırakılırlar. Bu keyfiyet dahi, ölüm ceza
sının kat'î ceza olmak vasfını zayıflatmaktadır (17). 

h) Hapis Cezası. 

1. Mahiyeti. 
Hapis cezası, suçlunun, hükümde gösterilen müddetle hapishanede, 

hapishane nizamlarına uyularak tutulmasıdır (18). 1948 senesine gelin
ceye kadar, hapis cezası ile ağır iş esasına dayanan hapis (penal servitu
de) arasında fark gözetilmekteydi. 1948 senesinde Criminal Justice Act 
ile ağır iş cezasına dayanan hapis cezasının ilga edilmesi üzewne bu tef
rik de oltadan kalktı (19). 

Ingjliz ceza hukuku, meselâ, TCK'daki ağır hapis, hapis, hafif ha
pis tefrikine yabancıdır. Bir çeşit hapis vardır. O da müebbed ve mu
vakkat olmak üzere iki kısma ayrılır Maamafih, geçerken şunu da kay
detmek lâzımdır ki, müebbed - muvakkat hapis, hareket noktası teşkil 
eden bir tefrik olmayıp muhtelif kanun hükümleri ve common law suç
larına verilen cezaların tetkiki neticesinde varılan bir tefrikdir. 

Muvakkat hapsin umumî azamî haddini gösteren bir hüküm mev-
cud değildir. Umumî asgarî had ise, bütün cezalar bakımından zaten 
çoktanberi ilga edilmiş bulunmaktadır (20). 

Kanunî suçlara verilen hapis cezaları kanunlarda gösterilmiştir. Hâ
kim bu suçlar için kanunlarda yazılı cezaların azamî haddini aşamaz. 
Hattâ, suçlunun mazisi, onun ahlaken düşük bir insan olduğunu göster
medikçe, ingiliz hâkimleri, bu cezanın yukarı haddinden çok aşağıda 
cezalar vermeğe mütemayildirler (21). 

Kanunî suçlara verilen hapis cezalarında hâkimlerin takdir hakları
nın, azamî hadlerle kısılmış olmasına rağmen, common law misdemea-
nourlarında (22) hâkim fevkalâde geniş takdir hakkına sahiptir. Mah
kemeler, common law misdemeanourlanna diledikleri miktarda hapis 
cezası (yahut para cezası veya ikisini birlikte) vermek imkânını eski de
virlerden beri ellerinde bulundurmuşlardır. Fakat, bir asın aşan bir müd-
dettenberi, mahkemeler common lav/ suçlarına iki seneden fazla hapis 

(17) Ölüm cezası hakkında yapılan teklifleri İncelemek ve yeni tekliflerde bulun
mak üzere kurulan Kralî Komisyon'c.a mezkûr netice, cezanın önleyici hassa
sını azalttığı için <ahi tenkid edilmiştir. The Report, sah. 244 - 5. 

(18) Kenny: Outlines, sah. 513-4. 
(19) Criminal Justice Act, m. 1. 
(20) Grünhut : a. g. e., sah. 107. 
(21) Williams, Glanville : Common Law Misdemeanours, L.Q.R. 1952, V. 68, sah. 504. 
(22) İrtikâbı anı rda cezası kanunlarla tâyin edilmemiş bir felony işleyen kimse 

yedi sene<Jfn fazla hapis cezasına mahkûm edilemez. Criminal Law Act, 1827 
m. 8. 
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cezası vermemeği bir gelenek haline getirmişler ve böylece common law 
misdemeanourları için fiilî bir âzami had teessüs etmişti. Kaza organla
rını, kendi kendilerini tahdide sevkeden âmiller şunlardır : son zaman
larda cezaların infazı mevzuundaki reformlar gerçekleşinceye kadar ha
pis cezası çok şiddetli bir ceza idi. Penal servitude cezaları ise müesse
selerde çektirilmekteydiler. Disiplin ve çalışma şartlan farklıydı. Penal 
Servitude Act (1891) in 1. m. nin 2. fıkrası mucibince, ağır iş esasına 
dayanan hapis cezası verileceği yerde suçlular iki seneyi aşmayan hapis 
cezasına mahkûm edilebilirlerdi. îşte, bu sebepledir ki, mahkemeler, on-
dört sene veya müebbeden penal servitude cezasına hükmetmek kabil
ken iki seneyi aşmayan hapis cezalan vermeği tercih etmişlerdir. 

Fakat, 1950 yılında, R. u. Morris (23) dâvasında hâkim Hallett ve 
müteakiben Temyiz Mahkemesi, infaz sisteminde sağlanan reformları 
ve penal servitude'un ilga edilmiş olduğunu ileri sürerek, mahkemelerin 
artık kendi kendilerini tahdit etmeleri için sebep kalmadığını ve her
hangi bir common law suçu için iki seneden fazla hapis cezası verilebi
leceğini beyan ettiler. Kaldı ki, hâkimlerin common law suçlarının tec
ziyesinde istimal ettikleri geniş takdir hakkı herhangi bir kanunla elle
rinden alınmamıştı. Şu halde iki senelik azamî hadle bağlı kalmağı hak
lı gösterecek hiç bir sebep kalmıyordu. 

Temyiz Mahkemesi, hâkimlerin geniş takdir hakkını tekrar ilân et
mekle beraber, sonradan R. v. Higgins (24) dâvasında da belirtildiği 
gibi, aşırı şiddetin önüne geçmek için, iki senelik haddin ancak ciddî 
vak'alarda aşılması lüzumuna da işaret etmiştir. Böylelikle, bir taraftan 
geniş takdir hakkı tanınırken diğer taraftan bu takdir hakkına takyid 
vazedilmiş oluyordu. Kaza organlarının, Temyiz Mahkemesince vaze
dilen bu tahditle kendilerini ne dereceye kadar bağlı hissedecekleri su
ali derhal hatıra gelmektedir. Takyidin müessir olacağını zannediyoruz. 
Zira Lord Goddard'ın da dediği gibi mahkûmlar, ceza aşırı olduğu tak
dirde Temyiz Mahkemesine başvurup cezanın azaltılmasını taleb edebi
lirler (25). 

Temyiz Mahkemesinin üzerinde durduğumuz bu hükmü İngiliz ce
za hukukunda bir takım paradoksların belirmesine sebebiyet vermiştir: 

Adam öldürme suçu, en şiddetli cezayı müştekim suçtur. Şahsa Kar
şı İşlenen Suçlar Kanunu (26) nun 4. m. si adam öldürmeğe tahriki on 
sene hapis cezası ile cezalandırmıştır. Halbuki Temyiz Mahkemesinin 

(23) 1951, 34. Cr. App. Rep. sah. 210. 
(24) 1952. J. C. L. sah. 68. 
(25) B. v. Mom», 1951, 34 Gr. App. Rep. sah. 215. 
(26) Offences Against the Person Act, 1861. 
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naklettiğimiz kararından sonra, daha hafif suçlara tahrik fiilleri - eğer 
cezalan kanunen tâyin edilmemişse - birer common law misdemeanour'u 
olduklarından, adam öldürmeğe tahrik fiiline verilenden daha ağır bir 
ceza ile cezalandınlabileceklerdir. 

Suça teşebbüs bir common law suçudur ve misdemenour sayılır, 
ölüm cezasını müstelzim suçlarla, teşebbüsten dolayı verilecek cezanın 
tesbit edilmiş olduğu ahval müstesna, teşebbüs halinde kalmış bir suça 
tamamlanmış suç kadar hattâ ondan fazla ceza vermek, yine bu karar
dan sonra nazarî bakımdan ve hukuken imkân dahiline girmiştir. Maa-
mafih. bundaki tehlikeyi sezen yüksek mahkeme, 1952 senesinde verdi
ği bir kararla, cezası kanunla muayyen suçlara teşebbüsten dolayı veri
lecek cezanın, asıl suçun irtikâbı halinde verilecek cezadan daha fazla 
olamayacağı kaidesini koymuştur (27). Buna rağmen, cezası kanunen 
muayyen olmayan suçlara teşebbüs sebebile verilecek cezalarda mah
kemeler, takdir haklarını geniş manasile muhafaza etmektedirler. 

Felony sayılan bir suçu irtikâp etmiş bir kimseyi yakalayan şahıs, 
onu, adaletten kaçması maksadile serbest bırakacak olursa, suçluya fiil
den sonra yardım ettiği için felony işlemiş addedilir. Fakat suçlunun 
kaçması, onun yakalayanın ihmalkârlığından tevellüd etmişse, ihmal 
gösteren kimse misdemeanour'dan med'ul tutulur. Accessories and 
Abbettors Act (1861) in 4. m. ne göre, bir felony işleyen şahsı adalet
ten kaçması için serbest bırakan kimse, suçlu adam öldürmüş olmadıkça 
(28) iki seneden fazla hapis cezasına mahkûm edilemez. Halbuki, suç
luyu ihmaliyle elinden kaçıran kimse, common law suçu işlediği için, 
hâkimin takdir hakkını tam manasile kullanması halinde, müebbed hap
se mahkûm edilebilir (29). 

2. Cezalarda azamî haddin ilgası lehindeki cereyan. 

Bu ve bunlara benzeyen aksaklıklar, başka sebeplerle birleşerek, 
âzami ceza hadlerinin kaldırılması lehinde bir cereyana vûcud vermiş
tir (30). 

Cezaların kanundaki azamî hadlerinin kaldırılmasını, mezkûr fikre 
göre şu sebepler zarurî kılmaktadır: 

Bugün ceza vermekteki başlıcaı gaye, suçluyu ıslah etmek, onu ce
miyete, iyi bir insan olarak iade etmektir. Bu gayenin istihsali zımmında 
başvurulan çeşitli vasıtaların cezayı suçluya uydurmağa çalıştıkları ma-

(27) R ". Pearce (1952), 2 T.L.R. sah. 61li; J.C.L. 1953, V. 17, sah. 46. 
(28) Bu takdirde ceza müebbed hapistir 
(29) William : a. g. m., sah. 503. 
(30) Mezkûr fikir cereyanı hakkında bak. : Williams : a- g. m., sah. 502 ve mü. 
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lûmdur. Cezanın da suçluya uyabilecek evsafı haiz olması lâzımdır. Ka
nunlarda cezalar için tesbit edilen azamî had, hâkimin takdir hakkını 
kısmak suretile, cezanın ferdileştirilmesi imkânlarını bertaraf etmekte
dir. Meselâ, hafif bir suç işleyen kimsenin, kötü mazisinin yarattığı sos
yal tehlike sebebile cemiyetten oldukça uzun bir müddet uzaklaştırılma
sı icab ettiği halde kanunlardaki tahditlerden dolayı sadece sonraki su
çunun arzettiği vahamete göre ceza verilebilmektedir. Suçludan ziyade 
suçun ehemmiyet arz ve cezanın yalnız suçun ağırlık derecesine göre 
verilmesi icabettiği yolundaki nazariyenin hâkim olduğu devirlerde böy
le bir netice haklı görülebilirdi. Bu gün ise, cezanın yalnız suça değil, 
suçluya da, hattâ daha ziyade suçluya, verilmesi gerektiği hususu anla
şılmış bulunmaktadır. 

Halen mevzuatta mevcut bazı suçlara kanunlar tarafından tâyin edi
len cezanın ağır veya hafif oluşu, mezkûr suçların, kanunların hazırlan
dığı sırada, cemiyette yarattığı tepkiye bağlıdır. Meselâ, homoseksüali-
teye müebbed hapis cezası verilirken nazara alman husus, cemiyetin ho
moseksüeller hakkında düşündükleriydi. Bugün, homoseksüalite hakkın
daki telâkkiler değişmiş olduklarından bir kimsenin homoseksüel oldu
ğu için veya fücurdan dolayı müebbeden hapse sokulması tasavvur da
hi edilemez. Fakat, kanunlarda cezaların, azamî hadleri ile gösterilmiş 
olması yüzünden, bu suçlara, cemiyetin zarurî gördüğünden daha fazla 
ceza verilmesi mümkündür. 

Belki, halen mevcud ve nisbetsizlikler arzeden azamî ceza hadlerinin 
modern ihtiyaç ve düşüncelere paralel hale getirilmeleri ile yukarıdaki 
ahenksizliklerin önüne geçilebileceği düşünülebilir, ihtiyar olunacak bu 
tarzı hareket dahi, dâvayı halletmekten uzak kalacaktır. Zira, kanun va-
zn, herhangi bir suçu cezalandırırken, o suçla münasebettar tahfif ve 
teşdit sebeplerinin ancak birkaç tanesine temas edebilmektedir. Halbuki, 
suçun cezasına müessir olabilecek bir çok faktörler mevcuttur. Her hâ
disede değişecek bu faktörleri, elini kolunu bağlayan tahditlerden kur
tarılacak hâkim kolaylıkla nazara alabilir. 

Cezalara azamî had tâyinini haklı kılabilecek yegâne sebep, azamî 
haddin kaldırılması halinde hâkimlerin eline suiistimali mümkün bir sa
lâhiyet tevdi edilmesi ihtimalidir. Fakat, azamî bir had tesbiti suretile 
terdî hürriyetlere sağlanmak istenen bu teminat, iki sebepten ötürü na
zariyatta kalmaktadır: 
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i — Para ve hapis cezalarının içtima ettirilmesi neticesinde, azamî 
haddin çok üstüne çıkmak mümkündür (31) (32). Bazan da kanunda 
yazılı sebepler mezkûr haddin aşılmasını intaç etmektedir. Meselâ, Pat
layıcı Maddeler Kanununun (33) 4. m. si suçun devam ettiği için beher 
gün için para cezasını £ 100 arttırmaktadır. 

ıı — Azamî haddi lüzumsuz kılan diğer ve en mühim sebep 
de, mahkemelerin pek seyrek ahvalde cezanın azamî haddine hükmetme 
itiyadında oluşlarıdır. Uzun müddetli hapis cezalan, sadece, mükerrir 
suçlulara verilmektedir. Fakat, bu ahvalde de umumiyet itibarile bir ta
van ceza bulunmamaktadır. Zira bir felonyden mahkûm olan şahıs son
radan aynı veya başka cinsten bir felony işlerse, ikinci suçun cezası, ka
nunen tesbit edilmiş olsa bile, müebbed hapse yükselmektedir. Saniyen, 
hâkimin, hapis cezası verebileceği hallerin çoğunda müddetini kendi tâ
yin edeceği koruyucu alıkoyma (preventive detention) ya hükmetme im
kânına sahip bulunması da azamî ceza haddini lüzumsuz kılmaktadır. 

Mahkemelerin kanunlardaki hadlere uyarak verdikleri cezalar, bir 
müddet sonra Dahiliye Vekâleti tarafından kısaltılmakta ve mahkûmlar 
serbest bırakılmaktadırlar. 1907 iden beri, müebbed hapse mahkûm olan
lardan hiçbirisi yirmi seneden fazla hapsedilmemiş, çoğu on ilâ onüç 
sene zarfında serbestiye kavuşmuşlardır (34). Bu yüzden, farklı unsur
lardan meydana geldikleri için farklı cezayı istilzam eden fiiller arasın
da pratik hiç bir fark kalmamaktadır. Meselâ, yağmayı, ev içinde hırsız
lık suçundan ayıran şey, yağmacılığın, müebbed hapsi gerektiren çok 
ağır bir suç olmasıdır. Ev içinde hırsızlık suçu ise, fail ilk suçlu ise aza
mî on dört sene hapsi müstelzimdir. Yağma suçundan dolayı müebbed 
hapse mahkûm olan suçlu on sene sonra Dahiliye Vekâleti tarafından 
serbest bırakılabilecek, işlediği hırsızlık suçundan ondört sene hapse 
mahkûm olan diğer suçlu ise cezasının üçte ikisini çektikten sonra do
kuzuncu sene nihayetinde cemiyet hayatına dönebilecektir. Ancak, ilk 
suçluya hiç bir zaman cezanın azamî haddi verilmemektedir. Mükerrir 
suçlu, eğer bir felony işlemişse, müebbed hapse mahkûm edilecek, muh
temelen on sene sonra cezanın infazına son verilecektir. Bu da gösteri
yor ki, kanunî maxima sebebile ağır - hafif suç tefrikinin bazen pratik 
hiç bir ehemmiyeti kalmamaktadır. 

(31) Meselâ, Morris dâvasında, mahkeme, kaçakçılığa iki sene ceza verildiği halde, 
İngııtereye kaçak olarak sokulmak istenen 10,116 adet saat için 2 x 10,116 sene 
hapis cezası verilebilmesi imkânına işaret etmişti. Bak. : 34 Criminal App. Rep. 

(32) Bu düşünceler, Majistra Mahkemeleri (Magistrate Courts) için varid değildir. 
Zira, bu mahkemeler, cem'an altı aydan fazla (bazı istisnaî ahvalde oniki ay) 
hapis cezası veremezler. Bak.: Criminal Justice Administration Act. m. 18. 

(33) Explosives Act. 
(34) Royal Commission on Capital Punishment, Minutes of Evidence. 
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Daha ileri giderek, azamî ceza haddinin hiç bir faydası olmadığı da 
iddia edilebilir. Madem ki, common law suçlarında hâkimin en geniş 
şekli ile takdir hakkına sahip olduğu kabul ediliyor ve bunda mahzur 
görülmüyor, kanunların cezalandırdığı suçlarda azamî hadden neden 
vazgeçilmesin? Azamî had ilga edildiği takdirde, muhtelif cins suçlann 
tahfif ve teşdit edilmiş şekilleri arasındaki ince farklar ortadan kalkmış, 
dolayısile ceza hukuku daha basit bir hüviyet kazanmış olacaktır. 

c) Para Cezası. 

Para cezası, hükümde gösterilen bir miktar nakdin krala ödenmesin
den ibarettir (35) (36). 

Para cezası, eğer bir kanun tarafından tâyin edilmişse, hâkim ka
nunda gösterilen haddi aşan miktarlarda para cezasına hükdemez. Suç, 
eğer, bir common law misdemeanour'u ise, verilecek para cezasının aza
mî bir haddi yoktur. Mahkeme bu çeşit suçlara verilecek para cezala
rında geniş bir takdir hakkına sahiptir. Fakat, çok şiddetli para cezalan 
vermelidir. Çünkü, 1688 tarihli Bill of Rights da yer alan bir hükme 
göre: «aşırı para cezalarına hükmedilmemelidir» (37). 1215 tarihli Mag
na Carta'da. hafif ve ağır suçlardan dolayı verilecek para cezalannm 
mikdarını tahdit etmek isteyen bir hüküm mevcuttur (38). Ancak, her 
iki metindeki kayıtlar da son derece müphemdir (39). Zira, bu hüküm
ler, ağır ve aşırı para cezalannı menederken hangi cezanın ağır ve aşın 
sayılacağına dair bir kıstas vazetmemektedirler. Hâkim, aşın görmediği 
herhangi bir para cezasını verebilecektir. Bununla beraber, mezkûr me
tinlerin fiilî bir tahdidi mümkün kıldıkları da inkâr edilemez. 

1684 de John Hampden'in £ 40.000 para cezasına mahkûmiyetini 
müteakip neşredilen Bill of Rights'm mer'iyete girmesinden sonra, sade, 
ce bir kere 1729 da aşın para cezasına hükmedilmiştir (40). Zamanı-

(35) Stephen : Digest, m. 37. 
(36) Para cezası, halen mülga olan amercement İle karıştırılmamalıdır. Hernekadar ' 

amercement de nakdî bir ceza İdiyse de mahkemeler tarafından verilen para 
cezalarından, jüri âzalarınca tâyin edilmekte oluşu ile* ayrılırdı. Hâkimlerin 
nakdî ceza vermeğe salahiyetli olmadıkları devirlerde iptidaî şekil ile para ce
zası, sanığın hapse girmemek için ödediği bir miktardan ibaretti. Bu miktar, 
sanık ile hâkim arasında yapılan müzakereler neticesinde tâyin edilirdi. 
Bak. : Kenny : Outlines, par. 766, not. 1. 

(37) Bill of Rights. 1 Will.— Mary. s. 2, c. 2 : «that excessive bail ought not to be 
required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments 
inflicted». 

(38) «Liber Homo non amercietur pro parvo delicto, nisi secundum modum delicti, 
et pro magno delicto amercietur secundum magnitudinem delicti salvo conte-
nemento suo; et mercator eodem modo salva mercandisa sua; et villanus 
eodem mode amercietur salvo amagio suo; Ş # 

(39) Stephen : History, V. 1, sah. 490. 
(40) Stephen : ibid. 
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mızda, mahkemelerin muasır telâkkilere nazaran aşın bir para cezasına 
hükmetmeleri halinde, Temyiz mahkemenin, salâhiyetini kullanarak bu 
para cezasını indirmesi kuvvetle muhtemeldir (41). 

ingiliz mahkemelerinin common law misdemeanourlarında sahip 
bulundukları bu geniş takdir hakkı, bazı kanunî suçlarda da hâkime sağ
lanmıştır. Meselâ, Sahtekârlık ve Hırsızlık Kanunları, şümullerine giren 
bütün misdemeanourlarda hâkimin münasip göreceği para cezasını ver
mesini mümkün kılan hükümleri muhtevidirler (42). 

Zaten bugün para cezalan, İngiltere'de cezaların ferdileştirilmesi 
vasıtalarından biri haline gelmiştir. Bir kere bütün common law misde
meanourlarında hâkim, hapis cezası ile birlikte veya hapis cezası yerine 
yerine para cezasına hükmetmek salâhiyetini haizdir. Şüphesiz mahke
me, suçun işleniş tarzı ile suç failinin psikolojik yapılışını nazarı itibare 
aldıktan sonra bu cezalardan suçluya en uygun olanım seçecektir. 

1948 senesine gelinceye kadar, hilâfına sarih bir hüküm bulunma
dıkça, felonyler para cezası ile tecziye edilemiyorlardı. 1948 tarihli 
Criminal Justice Act'in 13. m. si ölüm, müebbed hapis ve kralın arzusu
na bağlı olarak hapis cezasını müstelzim suçlar hâriç, bütün felonylerde 
mahkemeleri, o suç için muayyen ceza ile birlikte veya onun yerine pa
ra cezasına hükmetmek salâhiyeti ile mücehhez kılmıştır (43). Bu suret
le, hemen bütün suçlarda hâkime levdi edilmiş olan geniş takdir hakkı
na bir yenisi eklenmiş oluyordu. 

d) Dayak Cezası. 

Dayak cezası Criminal Justice Act, 1948, ile ilga edilmiş olmakla be
raber, yine aynı kanunun 54. m. ne göre, hapishanelerde erkekler tara
fından işlenen ayaklanma, ayaklanmağa tahrik ve hapishane memurla-
nna karşı şiddet suçlarında âzalarının en az ikisi hâkim olan bir komis
yonun, Dahiliye Vekâleti'nin tasdikine tabi bir karan ile suçlulara da
yak cezası verilmesi kabildir. 

(41) B a k : R. v Morris (1950) 34 Cr. App. Rep. sah. 215. Temyiz Mahkemesinin R. v. 
Marwick davasında vermiş olduğu karar bu kanaatimizi desteklemektedir. Bi
dayet mahkemesi. Marwick'i iki şilin altı pens çaldığı için £ 500 para cezasına 
mahkûm etmişti. Maznunun vekilleri, para cezasının aşın buldukları için Tem
yiz Mahkemesine müracaat ettiler. Müracaatı inceleyen yüksek mahkeme, ka
karını şu şekilde verdi : «ağır para cezalan. Parlâmento tarafından hassaten 
hüküm konduğu zaman bilhassa suçlunun maddî menfaat temini gayesi ile 
hareket ettiği hileli fiillerle, Defence Regulations (harp zamanında çıkan-
lan nizamnameler) a muhalif suçlur dolayısiyle verilebilir». Bak. : R. v. Mar
wick (1953) 37 Cr. App. Rep. sah. 125. 

(42) Forgery Act, 1913, m. 12; Larceny Act, 1916, m. 37 (5, a) . 
(43) Mahkemeler, Probation ile birlikte (R. v. Parry, 1951, 1 K.B. sah. 590) para 

cezasına hükmedemez. Aynı şekilde, şartla salıverilen kimse hakkında da para 
cezasına hükmolunamaz (R. v. Mc Clelland, 1951, 35 Cr. App. Rep. sah. 22). 
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Dayak cezası, kamçı ile infaz edilir. Yirmibir yaşından küçüklere 
oniki; yirmibir yaşından büyüklere onsekiz kamçıdan fazla vurulamaz. 

e) Hukuku Bağlayıcı Cezalar. 

Kıt'a Avrupa'sı hukukunda ceza adı altında toplanan âmme hizmet
lerinden memnuiyet, muayyen bir meslek ve san'atm tatili icrası' gibi 
müesseseler, îngiliz hukukunda da mevcud olmakla beraber, bir nevi 
ceza olarak değil daha ziyade bazı ceza mahkûmiyetlerinin kanunî neti
celeri suretinde telâkki edilmektedirler (44). 

Bu cümleden olmak üzere, ölüm cezasına, oniki ayı aşan hapis ce
zasına, koruyucu tutma (preventive detention) veya ıslah müessesele
rinde kalmağa (corrective training) mahkûm edilen kimse, Forfeiture 
Act, 1870 hükümleri mucibince (45) askerî ve sivil bir memuriyete ve
ya maaşlı dinî bir hizmete girmek, Parlâmento'nun her iki meclisine se
çilmek ve bu meclislerin toplantılarına iştirak ve toplantılarda rey ver
mek salâhiyetini ve rey vermeğe müteallik her türlü haklan ve beledî 
her türlü imtiyazlan elde etmek salâhiyetini kaybeder.-

Eğer yukarıdaki cezalardan herhangi birine mahkûm olan şahıs, 
mahkûmiyeti anında, askerî veya sivil, yahut dinî bir vazifede bulunu
yor, veya herhangi bir üniversite, kolej ve sair müesseselerde herhangi 
bir mevki, memuriyet işgal yahut kazanç elde ediyor, Devlet hazinesin
den veya sair âmme müesseselerince ödenen tekaüt maaşı alıyorsa, mah
kûmiyet vuku bulur bulmaz, bu memuriyet, mevki, kazanç ve maaşlan 
kaybeder ve mahkûmiyet tarihinden itibaren iki ay zarfında Kralın affı
na mazhar olmadıkça mezkûr imkânlan bir daha elde edemez (46). Bu
nunla beraber, tekaüt maaşı bağlayan müesseseler, uygun gördükleri 
takdirde, maaşı kısmen veya tamamen vermeğe devam edebilirler (47) 
(48). 

Forfeiture Act'de yer alan bu ehliyetsizlikler, kanunun aradığı 
şartlara uyan mahkûmiyetlerin doğurdukları umumî neticelerdir. Ceza 
hükümlü diğer kanunlarda muayyen suç tiplerine sair hususî cezaî neti
celer tanınmıştır. Road Traffic Act, 1930 (Trafik Kanunu) in, menettiği 
bazı fiillerin işlenmesinden dolayı mahkûmiyet halinde şoförlük ehliye
tinin aılnacağını bildiren hüküm misâl olarak gösterilebilir. 

(44) Bak. : Stephen : Digest, m. 31 ve 58. 
(45) Bak. m. 2. 
(46) Forfeiture Act, 1870, ibid. 
(47) Criminal Justice Act, 1948, m. 70. 
(48) Yukarıda sayılan ehliyetsizlikler ,genç suçlularla küçük suçluların uğradıkları 

mahkûmiyetlerin cezaî neticesi olamazlar. 
(49) Criminal Lunatics Act. 1800. m. 2 ve Trial of Lunatics Act, 1833, m. 2. 
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D) ingiliz Hukukunda Emniyet Tedbirleri : 

Kıt'a Avrupa'sında yerleşmiş bulunan 'emniyet tedbiri' tabirine İn
giliz hukukunda tesadüf edilmemektedir. Bununla beraber, Avrupalı'lar 
tarafından emniyet tedbiri olarak vasıflandırılan müesseselerden bir ço
ğu İngiliz ceza hukuku tarafından da nizamlanmış bulunmaktadır. Bu 
sebeple, bir müessese olarak mütalâa edilmemesine rağmen, emniyet 
tedbirlerinin İngiltere'de de mevcut olduğu şüphesizdir. Bunlar, akıl 
hastaları, alkol müptelâları için tatbik edilen tedbirlerle, küçük ve genç 
suçlular için ve itiyadı suçlular hakkında konulan tedbirlerdir. Taahhüt 
altına girme (recognizance) de bu tedbirlere ilâve edilebilir. 

a) Akıl Hastası Suçlular İçin Uygulanan Tedbirler. 

2. a') Eğer bir suçlunun, dâvası devam ederken veya hakkında hü
küm verildikten sonra, suçu işlediği sırada aklî maluliyeti sebebile cezaî 
mes'uliyeti bulunmadığı anlaşılırsa, tedavi edilmek üzere. Kralın arzu
suna bağlı bir müeddetle Bradmoor Müessesesi adı verilen müesseseler
den birine konulur (49). Bu suçluların gidişatı, müşahedelerinin neti
celeri, üç senede bir defadan az ofmamak şartı ile, salahiyetli bir maka
ma periyodik olarak bildirilir. Bu makam, gönderilen raporları tetkik 
ederek, suçlunun tedavisinin devamına veya serbest bırakılmasına ya
hut başka bir tedavi tarzının tatbik edilmesine karar verir (50). Avın 
makam, eğer uygun görürse, suçlunun kayıtsız şartsız veya şarta bağlı 
olarak salıverilmesini kararlaştırır. Şartla salıverme kararma, kararda 
gösterilen şartlara uyulmaması ve yüklenen vecibelerin ihlâli halinde, 
suçlunun tekrar Bradmoor müessesesine sokulacağı hususu da kayd edi
lir. 

b') Eğer bir suçlunun, dâvasına başlanmadan evvel emniyet saiki ile 
tevkif edilerek konulduğu hapishanede veya mahkûmiyete uğradıktan 
sonra cezasını çekerken yahut ölüm cezasına çarptırılmışsa, bu cezanın 
infazından evvel akıl maluliyetine duçar olduğu anlaşılırsa, yetkili ma
kamlarca Bradmoor müessesesine gönderilmesine karar verilir. Bradmoor 
müessesine konulan suçlu, sıhhate avdet ettiği takdirde cezası infaz edi
lir. Fakat, ceza müddeti kadar Bradmoor'da kalan suçlu, bundan böyle ne 
hapsedilebilir ve ne de hakkında başka bir tedbir tatbikine karar verile
bilir (51). 

2. Ebleh, budala, zayıf akıllı olmaları sebebile aklî melekeleri ta-
mamiyet arzetmeyenlerle, akıl noksanlığı ile birlikte suç işleme temayü
lü taşıyan ve başkalarının korunması için bakım, muhafaza ve kontrole 

(50) Criminal Lunatics Act, 1884, m-. 4 (1) 
(51) Stephen : Digest, m. 45. 
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ihtiyaç gösteren kimselere «tam olmayan akıl malûlü» (mental defective) 
adı verilir (52). 

a') Bu gibi şahıslar, hapis cezasını müstelzim bir fiilden ötürü mah
kûm oldukları takdirde mahkeme, ya, hükmün tefhimini tehir ederek, 
gerekli makamlara müracaat suretile suçlunun bir müesseseye konulma
sını veya muhafaza altına alınmasını sağlar; yahut bu işi bizzat kendisi 
yapar. Müesseseye konulma ve muhafaza altına alınma tedbirinin müd
deti alâkalı kanun hükümlerine uyularak tâyin edilir (53). 

b') Herhangi bir hapishane veya suçlulara mahsus bir müessesede 
cezasını çekmekte veya bulunmaktayken tam olmayan aklî maluliyete 
müptelâ olduğu anlaşılan mahkûmlar, adı geçen müesseselere sevkedilir 
ve hapishane veya diğer müesseselerde geçirmek zorunda oldukları müd
det kadar bir zaman geçmedikçe, Dahiliye Vekâletinin müsaadesi olma
dan serbest bırakılamazlar (54). 

b) Alkol Müptelâsı Suçlular için Uygulanacak Tedbir. 

Bir suçlu, hapis cezasını müstelzim bir suçtan dolayı mahkûm edil
diği takdirde, mahkeme, suçun içki tesiri ile işlendiği veya sarhoşluğun, 
suçun yardımcı sebebi olduğu kanaaüna varır ve suçlu itiyadı sarhoş 
(55) olduğunu kabul eder veya jüri tarafından aynı neticeye varılırsa, 
vereceği bir ceza yerine yahut o ceza ile birlikte, suçlunun üç seneyi aş
mayan bir müddetle sarhoşlara mahsus bir müessesede tedavi altına 
alınmasına karar verebilir (56). 

c) Çocuk ve Genç Suçlular Hakkında Uygulanacak Tedbirler. 

a') Bir çocuk veya 14-17 yaşlar arasındaki bir şahıs, öldürmeğe te
şebbüs, taksirli adam öldürme, müessir fiil suçlanndan dolayı mahkûm 
edilmişse, sair kanuni müeyyidelerin tatbikini uygun görmediği takdir
de mahkeme, Dahiliye Vekâletinin tesbit edeceği mahalde bu çocuk ve
ya gencin, bir müddet alıkonulmasına karar verebilir (57). 

b') Bir çocuk veya genç suçlu, bir büyük tarafından işlendiği za
man doğrudan doğruya hapis cezasını veya para cezası, mahkeme mas
rafları ödenmediği ve zararlar tazmin edilmediği takdirde hapis cezası
nı icabettiren bir fiilden dolayı mes'ul addedilirse, sair kanunî müeyyi
delerin tatbikini uygun görmezse mahkeme, bu çocuk veya gencin asla 

(52) Mental Deficiency Act, 1927, m. 1. 
(53) Mental Deficiency Act, 1913, m. 10-14. 
(54) Criminal Justice Act, 1948, m. 64 (1). 
(55) Kimlerin itiyadî sarhoş sayılacakları hak. Bak. : Harris. 85. 
(56) The Inebriates Act, 1898 m. 1. 
(57) Children and Young Persons Act, 1933, m. 53 (2). 
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bir ayı geçmeyecek bir müddetle bir ıslahevine (remand home) kapa
tılmasına karar verebilir (58). 

c') Bir büyük tarafından işlendiği zaman hapis cezasını icabettiren 
herhangi bir suçtan dolayı mes'ul görülen küçük veya genç suçlu mah
keme tarafından ya bu suçlular için kurulmuş olan mektebe (approved 
school) gönderilir veya akrabası olsun, olmasın kendisine bakmak iste
yen münasip bir şahsın ihtimam ve muhafazasına tevdi edilir (59). Mek
tebe gönderilen çocuk burada üç seneden fazla tutulamaz. Mecburî tah
sil yaşını ikmal etmişse azamî dört ay sonra bırakılması icabeder. Mekte
be gönderilen suçlu genç bir suçlu ise, onaltı yaşına varmamışsa üç se
ne, on altı yaşına gelmişse ondokuz yaşma kadar orada kalır. Muayyen 
bazı hallerde, Vekâletin izni alınırsa, bu müddetlerin hitamından sonra 
altı ay daha tutulması caizdir (60) (61). Çocuk veya genç suçlu, ser
best bırakıldığı anda onbeş yaşına varmamışsa, onsekiz yaşma, onbeş 
yaşma varmışsa üç sene, fakat her halde azamî yirmibir yaşma kadar 
mektep idarecilerinin nezaretine tabi kalır (62). 

d) İtiyadı Suçlular İçin Uygulanan Emniyet Tedbirleri. 
îki sene veya daha fazla hapis cezasını müstelzim bir fiilden dolayı 

hüküm giyen bir suçlu, evvelce en az iki defa hapse veya koruyucu tutma 
(preventive detention) yahut bir defa ıslah müessesesinde kalmağa 
(corrective training) mahkûm edilmişse, son suçundan dolayı en az on 
iki aylık bir cezaya çarptırıldığı takdirde, bazı hususları nazara alıp ak
sini kararlaştırmadıkça mahkeme, mahkûmiyetin infazını müteakip iş
lemeğe başlamak üzere, bir sene müddetle bu suçluya adresini tâyin 
edilecek bir cemiyete bildirmek ve bu cemiyetle teması muhafaza eyle
mek mükellefiyetini yükleyebilir (63). 

Kendisine bu şekilde bir mükellefiyet yüklenen şahıs, bu mükelle
fiyetin icablannı yerine getirmezse, mezkûr cemiyet tarafından vaziyet 
polise bildirilir. Bunun üzerine şahıs, kaydını, meskûn bulunduğu ma
hal polis karakoluna nakil ve her ay orada ısbatı vûcud eder. 

e) Taahhüt Altına Girme Tedbiri. 

Taahhüt altına girme öyle bir tedbirdir ki, taahhütte bulunan kim
se, gösterilen şartların yerine getirilmemesi halinde, taahhütnamede ya
zılı mikdarın krala borçlusu olur (64). 

(58) Children and Young Persons Act, 1933, m. 54. 
(59) Children and Young Persons Act, 1931!, m. 57. 
(60) Children and Young Persons Act, 1933. m. 71 (2). 
(61) Ondokuz yaşını ikmal eden suçlu, Dahiliye Vekâletl'nin müsaadesi olsa dahi 

adı geçen mekteplerde daha fazla tutulamaz. 
(62) Diğer haller için bak. : Children and Young Persons Act, 1933, m. 74. 
(63) Criminal Justice Act, 1948, m. 22. 
(64) Bak. : Har r i s : a. g. e., sah. 71. 
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Majistra Mahkemeleri Kanunu'nun 91. m. ne göre bir majistra mah
kemesi, şikâyet vaki olduğu takdirde, şikâyet edilen şahsın, şikâyet ede
ne karşı tavrı hareketini tanzim etmek üzere, taahhüt altına girmesine 
karar verebilir. 

Başkası tarafından kendisine, karısına veya çocuğuna cismanî bir 
zarar verileceği hususunda tehdit vaki olduğu ve bundan korku duyduğu
na dair yemin eden bir kimse, şikâyet ettiği şahsın sükûneti muhafaza 
edeceği hususunda taahhüt altına girmesini istiyebilir (65). 

iyi hal taahhüdü, sükûnetin muhafazası taahhüdünü de içine alan 
geniş bir tedbirdir. Bu taahhüd, hiç kimse cismanî bir zarara uğrayaca
ğı korkusunu duymuş olmasa bile, hareketleri ve sözleri ile cemiyetin 
sulh ve sükunu için tehlikeli olan her şahıstan istenebilir. Taahhütname
nin ihlâli halinde müteahhid altı ayı geçmemek üzere hapse mahkûm 
edilebilir. 

E) Cezaların Ferdîleştirilmesi'ne Yarayan Müesseseler : 

Hapis cezasım incelerken, cezalarda âzami haddin kaldırılmasını 
isteyen bir cereyana temas etmiştik. Dikkat edildiği takdirde bu cere
yandaki ana fikrin, cezaların ferdileştirilmesi imkânlarını, mümkün mer
tebe her türlü tahditten kurtulmuş olarak hâkime vermek düşüncesi ol
duğu görülür. Cezaların ferdileştirilmesi neticesine, azamî hadleri kal
dırmak suretile ulaşmak isteyen bu görüşün ne dereceye kadar müessir 
olacağını kestirmek güçtür. Belki de hiç bir tesir icra edemeyecektir. Fa
kat, bu takdirde dahi, ingiliz ceza hâkiminin oezayı ferdileştirme imkân
larından mahrum kalacağı söylenemez. Çünkü, halen hukukta bu neti
ceyi tatminkâr bir tarzda temin eden vasıtalar mevcuttur. 

a) Onbeş yaşından küçük suçlular, suçu hangi şartlar altında işle
miş olurlarsa olsunlar hapis cezasına mahkûm edilemezler. Bunlar hak
kında kanunlarda yazılı sair koruyucu ve ıslah edici tedbirler uygula
nır (66). 

b) Yirmibir yaşından küçük suçlular hakkında hapis cezasına hük
medebilmesi için mahkemenin, yaptığı veya yaptırdığı tahkikat netice
sinde, diğer koruyucu ve ıslah edici yolların bunlara müessir olmayaca
ğı kanaatma varması lâzımdır (67); 

c) Onaltı yaşından büyük yirmibir yaşından küçük (hüküm tarihin-

(65) Harris : a. g. e., sah. 73. 
(66) Bak.: Yukarıda sah. 107, 
(67) Criminal Justice Act, 1948, m. 17 (2). 
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de) suçlular, muayyen şartlar varsa (68). Borstal Müesseseleri'ne (69) 
konulabilirler. Suçlu, adı geçen müessesede üç seneden fazla tutulamaz. 
Hapishane komisyonu bu gibi suçluları dokuz ay sonra serbest bıraka
bilir. Dahiliye Vekâleti emrettiği takdirde genç suçlunun daha kısa bir 
müddet zarfında da salıverilmesi mümkündür. 

d) Yirmibir yaşından küçük olmayan bir kimse, iki sene veya daha 
fazla hapse mahkûm olduğu takdirde, eğer onyedi yaşından beri en az 
iki defa aynı şekilde mahkûmiyeti müstelzim suçlardan mahkûm edil
mişse, mahkeme, ıslahı ve suç işlemesine mani olunması için münasip 
gördüğü takdirde suçluyu, mahkûmiyet müddetinin hitamından evvel 
salı verilirse muayyen bir müddet nezaret altına alınması kay dile, vere
ceği başka bir ceza yerine, iki seneden az olmamak ve dört seneyi aş
mamak sarti ile bir ıslah müessesesinde kalmağa (corrective training) 
mahkûm edebilir (70). 

e) Otuz yaşından küçük olmayan loir kimse, iki sene veya daha faz
la hapse mahkûm edildiği takdirde, eğer, onyedi yaşından beri en az üç 
defa aynı şekilde mahkûmiyeti müstelzim suçlardan mahkûm edilmiş ve 
bu mahkûmiyetlerin en az iki tanesi, Borstal Müessesesine konulma, ha
pis veya ıslah müessesesinde kalma (corrective training) olmuş ise ve 
mahkeme, âmmenin korunması için uzun bir müddet muhafaza altına 
alınması lüzumuna inanıyorsa, suçluw, mahkûmiyet müddetinin hita
mından evvel salıverildiği takdirde muayyen bir müddet nezarete tabi 
tutulması kaydile, vereceği başka bir ceza yerine beş seneden az olma
mak ve ondört seneyi aşmamak şartı ile muhafaza altına alabilir (pre
ventive detention) (71). 

f) Mahkeme, ölüm, müebbed hapis, kralın arzusuna bağlı olarak 
hapis cezasını müstelzim suçlar müstesna, bütün suçlarda, herhangi bir 
ceza tâyininden vazgeçerek suçlunun probation altına alınmasına ka
rar verebilh. Ancak, bunu yapabilmesi için, gerek suçun işleniş şartla
rının gerekse suç failinin karakterinin bunu haklı kılması lâzımdır. 

Probation altına alınmasına karar verilen suçlu, bir seneden aşağı 
olmamak şartı ile probation âmirinin nezareti altında bulundurulur. 
Mahkeme, kararını verirken, iyi halini sağlamak ve suç işlemesini önle
mek maksadile riayeti mecburî bazı şartlar yükleyebilir (72). Suçlu, 

(68) Criminal Justice Act, 1948, m. 20 (1). , 
(69) Genç suçluları Borstal Müessesesine koymakta başlıca iki gaye güdülür : 

1 - Kendilerini, mükerrir ve itiyadı suçlulardan ayırmak, 2 - Onlara yetişme 
imkânı ve ıslah şansı sağlamak. 

(70) Criminal Justice Act, 1948, m. 21 (1). 
(71) Criminal Justice Act, 1948, m. 20 (2). 
(72) Criminal Justice Act, 1948, m. 3 (3). 
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tâyin edilen müddet zarfında yeni bir suç işler veya konulan şartlara ri
ayetsizlik gösterirse eski suçunun cezasını da çeker. 

g) Mahkeme, ölüm cezası, müebbed hapis ve Kralın arzusuna bağ
lı olarak hapis cezasını müstelzim suçlar hâriç, bütün suçlarda, suçun 
işlenmesindeki şartlarla suç failinin karakterini ve sair şartları nazara 
aldıktan sonra, suçluya ceza tâyininin münasip ve probation usulüne te
vessül etmenin elverişli olmadığı kanaatına varırsa onun kayıdsız şartsız 
serbest bırakılmasına karar verebilir (73). 

Mahkemenin, on iki ayı geçmemek üzere bir deneme müddeti tâyin 
eyleyip, bu müddet zarfında suç işlememesi şartı ile de suçluyu serbest 
bırakması mümkündür (74). Eğer şartla salıverilen suçlu, deneme müd
deti zarfında yeni bir suç işleyecek olursa, birinci suçundan dolayı da 
ceza göreceği hususu, şartla salıverilme kararı teffeim edilirken kendisi
ne bildirilir. 

F) Netice: 

Bu fasla başlarken, cezaların kanuniliği prensibinin en esaslı iki 
şartına temasla, gayemizin mezkûr şartlar muvacehesinde İngiliz huku
kunun durumunun tesbiti olduğunu söylemiştik. Yaptığımız araştırma 
neticesinde vardığımız netice şudur: 

ı) Ceza hükümlü kanunlarla, common law suçlarını cezalandıran 
mahkeme kararlan suç sayılan fiillerin cezalarını göstermişler ve böyle
ce, hepsini bir arada zikreden kanunî bir hükmün yokluğuna rağmen, 
mahkemeler tarafından hükmedilmesi mümkün ceza nevileri taayyün et
miştir, ingiliz mahkemeleri, herhangi bir suça, hukuken kabul edilmiş 
cezalar dışında bir müeyyide tatbik edemezler. Çünkü, 

Bir kere kanun tarafından müeyyideye bağlanmış bir suça kanunda 
belirtilenden başka ceza vermeleri hukuken imkânsızdır. Parlâmento'-
nun üstünlüğü kaidesi, bunun hilâfına hareketi meneder. Kaldı ki, böy
le bir hareket, kanunun hikmeti vücudu ile gayri kabili teliftir. Diğer 
taraftan, kanunen hükme bağlanmamış common law suçlarının, mahke
me kararlarında teamülen beliren cezalarının da nazara alınmaması ka
bil değildir. Zira, hatırlanacağı üzere, mahkeme kararları bağlayıcı kud
reti haizdirler. 

(73) Criminal Justice Act, "1948, m. 7 (1). 
(74) İbid. Hukukumuzda mevcut şartla salıverme müessesesi ile bu müessese birbi

rinden farklıdırlar. Birincisi, cezanın infazı sırasında ferdîleştirilmesine taal
lûk ettiği halde ikincisi cezanın tâyini sırasında ferdîleştirilmesine müteallik
tir. 
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İngiliz hâkimi, yeni bir suç yaratmak imkânına sahip bulunsaydı 
akla şöyle bir sual gelebilirdi: Şimdiye kadar mahkemelerce verilen ce
zalar, common law'da istikrar kazanmış suçlara taallûk etmektedir; fa
kat, yeni bir suç yaratılmış olduğu takdirde hâkimin gene de teamül ve
ya kanunlarla yerleşmiş bulunan cezalardan başka bir ceza veremeyece
ğini iddia etmek mümkün müdür? 

Bu suale müsbet cevab vermek zorundayız. 1688 tarihli Bill of 
Rights'm sarih hükmü karşısında başka türlü düşünmemiz imkânsız
dır: «...Zâlim ve mutad olmayan cezalar verilmemelidir». Görülüyor ki, 
yukarıda arzetmiş bulunduğumuz sebepler olmasa bile, sırf Bill of 
Rights'm bu hükmüne dayanarak İngiliz ceza hâkiminin yeni bir ceza ya
ratmağa salahiyetli olmadığı neticesine varılabilirdi (75). 

ıı) Bir kanuna ith^l edilmiş olan suçların çoğunun cezası nev'an 
ve hadleri belirtilmek üzere tâyin edilmişlerdir. Fakat bir kısım statute 
law suçları ile bütün common law misdemeanourlarının cezaları sadece 
nev'an tesbit olunmuştur. Meselâ, bir common law misdemeanouru olan 
suça teşebbüsün (kanunen cezasının belli edilmemiş olduğu ahvalde) 
cezası hapis ve para cezasıdır. Birer kanunî suç oldukları halde meselâ, 
Sahtekârlık Kanunu'nda yer alan bütün suçlara, hâkimin takdirine bağlı 
olarak para cezası verilebilir. Cezanın sadece nev'an tâyin edilmiş oldu
ğu bu gibi ahvalde, hâkim, muayyen ceza nevinin dışına çıkmamak şar
tı ile herhangi bir müddet veya miktarda cezaya hükmetmek imkânına 
maliktir. 

Bununla beraber, hâkim, fevkalâde geniş takdir hakkına sahip bu
lunduğu bu hallerde dahi bazı tahditlere uymak zorundadır. Bir kere, 
cezasının azamî haddi gösterilmemiş olan felonylere yedi seneden fazla 
hapis cezası veremez. Saniyen, common law misdemeanourlarına, ancak, 
vahim vak'alarda iki seneden fazla hapis cezası vermelidir. Nihayet, ka
nunî suçları irtikâba teşebbüs fiillerinin, asıl suçunkinden daha fazla bir 
ceza ile tecziyesi mümkün değildir. 

Ancak, bütün bunların şümullü birer tahdit olmadıkları aşikârdır. 
Birinci ve üçüncü tahditler daha çok hususî hallerde taallûk etmekte, 
ikincisi ise, hatırlanacağı üzere daha ziyade fiilî bir tahdit vasfını arzet-
mektedir. Fiilî bakımdan müessir bir tahdit vazifesini ifa eden 1688 ta-

(75) İngiliz ceza hukuku müellifleri, eserlerinin cezalara tahsis ettikleri bölüm
lerinde bu mevzuda sarih bir fikir s erdetmemektedirler. Sadece, Kenny'de hâ
kimlerin yeni cezalar yaratamıyacaklan şeklinde bir ifadeye tesadüf edilmek
te ve Kenny fikrini site ettiği bir case ile takviye eylemektedir. Bak. : Kenny: 
Outlines, sah. 509 not. 5. 
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rihli Bill of Rights'm aşırı cezalara hükmedilmemesi gerektiği şeklinde
ki hükmünün de teminatlı bir tahdit olmadığı bellidir. 

Bu hale göre, bazı kanunî suçlarla, bütün Common law misdeano-
urlarında cezaların sadece nevan tâyin edilmesi yüzünden cezaların ka
nuniliği prensibinden uzaklaşılmış olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, 
ölüm cezasını müstelzim bir suç işleyen küçük suçlulara verilen 'kralın 
arzusuna bağlı olarak hapis cezası', müddetsiz hükmün bir numunesi ol
ması itibarile, kanunilik prensibine mugayir düşmektedir. 

Ceza hadlerinin kanunen tesbit edilmiş olduğu hallerde bile bazı 
sebepler yüzünden kanunilik prensibinin klâsik anlaşılış tarzından uzak-
laşılmıştır. 

îngilterede hâkime takdir hakkı verilmemiş olan yegâne ceza ölüm 
cezasıdır. Hâkim, ölüm cezasını müstelzim bir suç işlendiği takdirde, 
ancak, kanunî sebeplerle cezayı başka bir cezaya tahvil edebilir. Fakat, 
kanunî sebepler yüzünden ceza, değiştiği zaman, Dahiliye Vekâleti'ne 
tanınmış olan salâhiyetlerin kullanılması neticesinde, hâkimin tâyin et
tiği müddetler dolmadan infaz edilmiş sayılmaktadır. Dahiliye Vekâle-
ti'nin mezkûr salâhiyeti, yalnız ölüm cezalarından çevrilen hapis cezala
rında değil, hürriyeti bağlayıcı bütün cezalarda kullanmakta oluşu da, 
cezalarda kat'iyet hassasını azaltmaktadır. Ceza, kanunun, hattâ, hâki
min tâyin ettiği müddette kalmamakta, idarî merciler, bu cezanın istik
balini tesbit eylemek imkânını ellerine geçirmiş bulunmaktadırlar. 

Avrupa memleketlerinde de idarî makamların cezaların infazı konu
sunda bazı salâhiyetler elde etmiş olduklarına, hürriyeti bağlayıcı ceza
larda uygulanan devre sistemi ve şartla salıverme müessesesesinin idarî 
makamların zarurî müdahelelerini icab ettirdiğine işaret etmiş ve fakat 
bu halin, kanunilik prensibinin şümulünde değişiklik yapmakla beraber 
esasında bir bevşemeğe sebep olmadığını ilâve eylemiştik. İngiltere'de 
Dahiliye Vekâletine tanınmış olan salâhiyet, Kıt'a Avrupa'smdaki idarî 
mercilere sağlanan salâhiyetlerden daha geniş olduğu için, prensibin şü
mulünü daha ziyade daraltmıştır. 

Hâkimin, koruyucu tutma, ıslah müessesesine koyma salâhiyetleri, 
hemen hemen bütün suçlarda kanunun tâyin ettiği ceza yerine probati
on'a hükmetmek ve hattâ icabında suçluyu mahkûm etmeden kayıdsız 
şartsız serbest bırakmak imkânına sahip bulunuşu da, cezaların kanun
larda gösterilen şekillerinden farklı bir mahiyet almalarına sebep olmak
tadır. 
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NETİCE 

A — Eğer suçların kanuniliği prensibinden anlaşılan şey, bir fiilin 
ikamdan evvel vazedilmiş bir hüküm bulunmadıkça cezalandınlamaya-
cağı hususu ise, - ki öyledir - İngiltere'de de suçların kanuniliği pren
sibinin mevcud olduğu neticesine varmak lâzımdır. Ancak, kanunilik 
kaidesine yer vermiş olan Avrupa memleketlerinin sistemi ile İngiliz hu
kukunun sistemi arasında bazı farklar mevcuttur. 

a) Evvelâ şunu söyleyelim: Avrupa'da «evvelden vazedilmiş bir 
hüküm» tabirinden, bir kanun veya bir kanunun salahiyetli kıldığı bir 
idarî merciin yaptığı idarî tasarrufla konulmuş olan bir hüküm anlaşıldı
ğı hâlde, aynı tabir, İngiliz ceza hukuku bahis mevzuu olunca, mezkûr 
teşriî ve idarî tasarruflarla birlikte common law tarafından vazedilmiş 
kaideleri de içine alır. Şu halde, kaideyi, İngiliz hukuku bakımından, 
biraz değişik tarzda şöylece ifade edebiliriz: «Kanunun (1) veya com
mon law'un sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verile
mez». (2). 

Kaidenin bu şekilde ifade edilmiş olması muhtelif itirazlara sebebi
yet verebilir. Denebilir ki: 

1. Suçların kanuniliği prensibinden bahsedebilmek için ceza hu
kukunun yegâne kaynağının kanun (3). veya bir kanuna ıttıbaen icra 
organ!an tarafından çıkarılan bir idarî tasarruf (4) olması lâzımdır. 
Başka bir deyişle, örf ve âdetin ceza. hukukunda yeri olmamak gerektir. 
Mahiyeti itibarile bir pretör ve âdet hukuku olan common law'a ceza 
hukukunun kaynağı olmak vasfı verilirse suçların kanuniliği prensibin
den uzaklaşılmaz mı? 

İlk bakışta böyle bir itiraza hak vermemek imkânsızdır. Fakat, sa
tıhtan biraz derine inmek, itirazı rnesnedsiz bırakmak için kâfidir. Yu-

(1) Kanun tâbirine idarî tasarruflar da dahildir. 
(2) Kşz. T C K . m. 1. 
(3) Bak. Yukarıda sah. 6 
(4) Bak. Yukarıda sah. 8, not 6. 

114 



kanda da işaret olunduğu veçhile, örf ve âdete ceza hukukunda yer ve
rilmemesinin sebebi, mevcudiyet ve muhtevasının şüpheli oluşudur (5). 
Common law'un hangi fiilleri suç saydığı neşredilmekte olan mahkeme 
kararlarına müracaatla öğrenilebilir. Diğer taraftan, bu fiilleri suç ola
rak tecziye eden mahkeme kararlan hâdiseleri o derece teferruatla hük
me bağlamışlardır ki (6), mevcud kaidelerin muhtevalan ve genişlikle
ri mevzuunda da herhangi bir şüphe veya karanlığa mahal kalmamış-
dır. 

2. Bir fiilin sarahaten suç sayılmış olması lâzımdır ki, kanunilik 
prensibinin en mühim unsurlanndan biri gerçekleşmiş olsun. Common 
law'da, conspiracy gibi anasın müphem bir suçun yer almış olması va
kıası da kanunilik kaidesi ile bağdaşamaz. 

Conspiracy suçunun sarahat prensibine bir istisna teşkil ettiği mu
hakkaktır. Fakat, sadece bir istisna teşkil etmektedir o kadar... Nasıl, 
kanunilik prensibine açıkça yer veren Avrupa kanunlannda da, kanun 
vazımın, unsurlannı sarahaten tesbit etmediği suçlar mevcud ve bu 
mevcudiyet prensibin reddi manasına gelmiyor ve onun istisnalan me-
yanmda mütalâa ediliyorsa, conspiracy suçuna da aynı nazarla bakmak 
gerekmektedir. 

b) Suçlann kanuniliği prensibi mevzuunda iki hukuk sistemi ara
sında mevcud diğer bir fark da şudur: Kıt'a Avrupası memleketlerinde 
kanunilik prensibi, ceza kanunlannda sarih bir formüle bağlanmıştır. 
Başka bir deyişle mezkûr prensip, Avrupa memleketlerinde bir hareket 
noktası teşkil etmektedir. Halbuki, ingiltere'de prensibi vazeden bir ka
nun hükmü yoktur. Kaideye, muhtelif müesseselerin tetkik ve teemmül 
edilmesinden sonra netice olarak varılmaktadır (7). 

Acaba hangi sebepler böyle bir neticeye varmağı icab ettirmekte
dir? 

Bilindiği gibi, kanunilik prensibinin mevcudiyeti şu üç şartın tahak
kukuna vabestedir : ı - ceza kanunu tahdidi bir şekilde tefsir edilmeli
dir, ıı - yalnız kanun vazıı suç yaratmalıdır, ııı - ceza kanunları geçmi
şe şâmil olmamalıdırlar (8). Bu şartlann hepsi İngiltere'de de tahak
kuk etmiş bulunmaktadır. 

(5) Bak. Yukarıda sah. 7 ve mü. 
(6) Bak. Yukarıda sah. 8 i ve mü. 
(7) Dikkate şayan diğer bir fark da şudur : «Bu prensip Fransa'da ihtilâl ile be

raber adetâ sert bir şekilde evvelki bütün sistemlerle irtibatı keserek kendini 
kabul ettiren bir prensiptir. İngiltere"de ise inkıtasız sekiz asırlık case law'dan 
yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır». Bak. : Ancel : Le création judiciare... B.L.C, 
sah. 114. 

(8) Bak. : Elliott : a. g. m., sah. 22; Hail : a. g. m. sah. 165; Jennings: The Law and 
the Constitution, sah. 50 - 1 ; Taner : a. g. e., sah. 137 ve mü. 
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Bir kere, evvelce izah olunan sebepler dolayısile bugün İngiliz ceza 
hâkiminin yeni bir suç yaratmasına imkân kalmamıştır (9). Bundan böy
le İngiliz ceza hukukunun yegâne kaynağı kanun ve ona müsteniden 
yapılan idarî tasarruflardır (10). 

Saniyen, yukarıda verdiğimiz izahat da göstermiştir ki, ceza kanun
larının tahdidi surette tefsiri kaidesi, ingiliz ceza hukukuna çok uzun 
bir müddettenberi yerleşmiş bulunmaktadır (11). Hernekadar, bugün, 
ingiliz ceza mahkemeleri, ceza kanunlarını ruhlarına göre ve icabında 
genişletici tefsire tabi tutmak temayülünü arzetmekteyseler de, halen, 
Kıt'ada bile aynı cereyanın hâkim bulunduğu ve keyfiyetin kanunilik 
prensibine mugayir sayılmadığı vakıası karşısında, bu şartın dahi ta 
hakkuk etmiş olduğu neticesine va alabilir. 

Nihayet, ceza kanunlarının geçmişe ademi şümulü kaidesinin yerleş
miş bulunması, kanunilik prensibinin üçüncü rüknünün de tahakkuku 
neticesini doğurmuştur. 

B — Cezaların kanuniliği prensibi hakkında bu neticeye, aynı kat
iyetle varmak biraz müşküldür. Şüphesiz, ingiliz ceza mahkemelerinin 
hükmedebilecekleri cezaların nevileri muayyendir. Hâkim, halen, com 
mon law'da ve kanunlarda gösterilmiş olanlardan başka bir cezaya hük
metmek hakkım haiz değildir. Fakat, yalnız bu keyfiyet, «ingiltere'de de 
cezaların kanuniliği prensibi mevcuttur» diyebilmemiz için kifayet et
mez. Nev'an muayyen olan bu cezaların hükmedilmesi mümkün azamî 
hadleri de belirtilmiş olmalıdır ki, yukarıdaki neticeye varılabilsin. Sta
tute law suçlarının büyük bir ekseriyetinde, kanunun verilecek cezanın 
azamî haddini tâyin etmiş olmasına rağmen, bütün common law suçlan 
ile bazı kanunî suçların cezalarının sadece nev'an tesbit edilmiş bulun
ması, prensibin kuvvetine nakise :ras etmektedir. 

Cezaları ferdileştirilebilir hale getirmek arzusu, azamî ceza hadleri
nin kanunlarla tâyin edilmiş olduğu hallerde bile hâkime geniş bir tak
dir hakkı verilmesi ve cezalann kanunlarda tâyin edildiği gibi kalmama
sı neticesini doğurmuştur. Nihayet idarî bir makam olan Dahiliye Ve-
kâleti'ne mahkûmların mukadderatı mevzuunda tanınan salâhiyetler 
dahi, şümulü zaten daralmış bulunan kanunilik prensibinin esasında da 
gevşemeğe sebep olmuştur. 

Bununla beraber, ingiltere'de halen, ceza tâyininde keyfiliğin hü
küm sürdüğü zannedilmemelidir. Evvelce belirtmiş olduğumuz veçhile 

(9) Bak. Yukarıda sah. 92 ve mü. 
(10) İkinci Dünya Harbi'nde çıkarılan Defence Regulations idarî makamların ce

zaî hükümler vazetme salâhiyetinin en iyi misâlini teşkil ederler. 
(11) Bak.: Yukarıda, sah. 60 ve mü. 
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İngiliz hâkiminin takdir hakkına, en geniş şekliyle istimale salahiyetli 
olduğu ahvalde dahi bazı takyidler vazedilmiş bulunmakladır. Cezala
rın kanunlarda yazılı had ve şekillerden uzaklaşılması dahi, cezanın fer-
dileştirilmesi gibi meşru bir gaye ve kanunî hükümlere istinad etmekte
dir. 
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