
Ceza Hukuku Sistemleri

Nevzat TOROSLU'

Ceza Hukuku tarihi, bzelligini, esas itibariyle objektif ceza huku-
ku, siibjektif ceza hukuku ve gok degi§ik ara olugumlar geklinde orta-
ya glkan karma ceza hukuku arasmdaki diyalektik kar§1t11k1ardan
almaktadlrl.

Salt objektif ceza hukuku, esas itibariyle belirli varllklarl (maddi
veya gayri maddi) korumak amacml gfiden bir normlar sistemidir.
Bu itibarla béyle bir ceza hukukunun hareket noktasml suglunun
faaliyetinin ybneldigi hukuki varhklar olugkurur. Bir bagka deyi§le bu
ceza hukuku, 562 konusu varhklarm objektif zararl fizerine kurulu-
dur. Sugu anlamak igin, esas itibariyle, failin degil, sugu olu§turan
fiilin hedefi olan varhgm nazara ahnmaSI gerekir.

Bu itibarladlr ki, salt objektif ceza hukuku sistemi; ceza hukuku-
nun merkezine davramgu, bundan ortaya glkan sonucu, ve sonucun
olmazsa olmaz §artlar1ndan biri gergeklegtirildiginde var sayllan ne-
densellik baglm yerle§tiren; ayrlca sugun faile yiiklenebilmesi konu-
sunda, isnat edilebilirlige ve kusurluluga herhangi bir gbndermede
bulunmakmzm ve isnat edilebilir olanlarla olmayanlar arasmda veya
kast, taksir ve objektif sorumluluk arasmda bir ayrlm yapmakSIZln
sadece davran1§ ile sonug arasmdaki nedensellik baglm esas alan; 6te
yandan sugun ve dolayISIyla cezamn aglrhgml belirlemede, kusurlu-
lugun dereceleri ve failin kigiligi degerlendirilmeksizin, sadece koru-
nan varhgln ugradlgl gergek zararl g'dz tintinde bulunduran; ayru
§ekilde korunan varhga zarar verilmediginden tegebbiis kurumunu,
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korunan birden gok varhga zarar verildigi igin zincirleme suc; kuru-
munu, zararll sonugla maddi nedensellik bagl olu§mad1gmdan suga
sadece psi§il< (manevi) i§tirak kurumunu tammayan; sugun bir kim-
seye yuklenebilmesi yénunden sadece maddi i§tirake 6nem veren;
hukuki kesinligin sadece belirli varllklarm degerlendirilmesi §el<lin-
deki normun degil, emir §eklindeki normun esasm1 olu§turdugu ge-
rekgesiyle klyaSI kabul eden ve suglarl zarar g'dren varhklarm 6nemi-
ne gbre tasnife tabi tutan bir ceza hukuku sistemidir.

Salt subjektif ceza hukuku ise, salt objektif ceza hukukunun sahip
oldugu ve yukar1da belirtilen ézelliklere kar§1t ézelliklere sahip bir
ceza hukuku sistemidir. Ancak salt subjektif ceza hukuku, cezalandl-
r1c1 veya 6nleyici bir igleve sahip Olmasma gére farkhllklar gésterir.

Cezaland1r1c1 veya bast1r1c1 bir ceza hukuku (veya iradi ceza hu-
kuku); esas itibariyle emir normu olarak i§lev gbren, bu nedenle irade
uzerine yogunlagzan; merkezine sugun varllgl yénunden asli nitelikte
olmayan, sadece failin sue; i§leme iradesinin bir géstergesi olan zarar1
degil, kusurlulugu yerlegtiren ve bunun sonucu olarak hukuk’f varllgl
gergek bir zararm konusu degil, korumanm konusu kabul eden; ayr1-
ca emre itaat etme yetenegine sahip sujeler ile bu yetenege sahip ol-
mayan sujeler, emre uymak istemeyenler ile ézensizlik nedeniyle uy-
mayanlar arasmda ayr1m yapan ve béylece isnat edilebilir olanlar,
isnat edilebilir olmayanlar, kast, taksir, hata, sapma §eklindel<i huku-
ki kategorileri ortaya koyan; istenen sonucun gergeklegip gergekleg-
memesinden baglms1z olarak kétu iradeyi nazara alan ve béylece
tamamlanm1§ suga e§itlenmi§ te§ebbijs ve maddi i§tirake e§itlenmi§
manevi i§tirak kurumlanm, aym §el<ilde zincirleme sugu ve suga etki
eden nedenleri ortaya koyan; mueyyideye tamamen cezalandmCl bir
nitelik tamyan, bu nedenle de isnat edilebilir olanlar y'c'munden ceza-
ya ek olarak gfivenlik tedbirlerini, isnat edilebilir olmayanlar yénun-
den de herhangi bir guvenlik tedbirini kabul etmeyen; k1yas yasagml
kabul eden ve emir olarak anla§1lan norma bu mahiyetine uygun 51-
mrlar (zorunluluk durumu, mefruz hukuka uygunluk nedenleri gibi)
getiren bir ceza hukuku sistemidir.

Buna kar§111k énleyici (veya tehlikelilik) ceza hukuku ise; esas iti-
bariyle garanti edici normlar sistemi olarak i§lev yerine getiren; suje-
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nin tehlikeliligine dayanan; mueyyideye, anlam1 olmayan kusurluluk
nedeniyle degil, failin sosyal yénden ortaya koydugu tehlikelilik ne-
deniyle ba§vuran; bu itibarla mueyyidelere (gfivenlik tedbirlerine)
sadece faili zararSIZ hale getirmek ve mijmkunse 0mm sosyal hayata
yeniden uyumunu saglamak gibi amaglar yijkleyen; bunun sonucu
olarak yasamayl, sbz konusu tedbirleri zarar géren varllgm (inemine
gére tasnif edilen zararll fiillerin tipolojisi yerine suglularm tipolojisi-
ne yénlendirmek suretiyle suglunun ki§iligine uygun hale getiren;
zararll fiilleri ve aym §ekilde suga etki eden nedenleri, te§ebbusun ve
i§tiraki sadece var Olan suc; egiliminin belirtileri olarak kabul eden;
klyasa ve sadece tehlikeliligin yokluguna dayah hukuka uygunluk
nedenlerine yer veren bir ceza hukuku sistemidir.

Belirtmek gerekir ki, objektif veya subjektif ceza hukuku Sistemle-
rinden hangisinin daha iyi bir sistem oldugunu a priori ve tam bir
kesinlikle belirlemek mumkun degildir. Cunku bu konuda yapllacak
bir segim, tek bir mantlki élgute degil, degi§ik zamanlarda izlenen
ézel amaglara baglldlr. Kaldl ki, bu konunun ara§t1r11ma51 hukuk bi-
limini degil, insamn politik faaliyetini ilgilendirir.

Aslmda salt objektif ceza hukuku ve salt subjektif ceza hukuku,
sadece du§unce alanmda var olan soyut ceza hukuku tipleridir. Bun-
larm tam ve somut olarak gergek1e§tikleri séylenemez. Objektif ceza
hukuku sistemine en gok yak1a§an ceza hukuku, katl bir objektif so-
rumluluk uzerine olu§turulmu§ bulunan antik Germen Ceza Huku-
kudur. Aym §el<ilde subjektif ceza hukuku sistemine en gok yakla§an
ceza hukuku ise, daha yakln zamanlarda Nazi Almanyasmda olu§tu-
rulan ve neredeyse subjektif unsurlarm mutlak ustunlugune dayanan
Alman Ceza Hukukudur (irade ceza hukuku, fail ceza hukuku gibi).

Ceza Hukuku tarihinde ve gunumuz ceza hukukunda daha gok
karma ceza hukuku sistemleri séz konusuclur. Karma ceza hukuku
sistemlerinde objektif ve subjektif gerekler, ge§itli yasamalarda farkh-
llklar gésterseler de, yumu§at11mal<ta, birbirleriyle bagda§1r hale geti-
rilmekte ve norm, garanti ve emir geklinde ikili bir i§lev ustlenmekte-
dir.

Karma sistemler, d1§ dunyada meydana gelen ihlal edici fiili (daV-
ran1§, sonug, tehlike, zarar) ve dahili karar vermeyi (isnat edilebilirlik,
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kusurluluk, sfijenin tehlikelliligi) e§it §ekilde igeren bir seri miiessese-
yi ortaya koymakta, béylece insan zekasml ve iradesini gézardl ede-
rek, zarar verici insan hareketini kaba (hayvani) gfiglerin hareketin-
den aylrmayan objektif sistemlerin tek yanhllglm ve devletin ceza-
landlrma faaliyetinin esas sebebini gézardl eden siibjektif sistemlerin
tek yanhllglm gidermektedir.

Tiirk ceza hukuku sistemi, karma bir sistemdir. Bu sistemde 0b-
jektif ve siibjektif talepler, pek 90k normda birbirleriyle kaynagmak-
tadlr. Ote yandan siibjektif talepler, bazen bast1r1c1, bazen de 6nleyici
bir dogrultu izlemektedirler.

Nitekim Turk Ceza Hukuku; 6rnegin tegebbfisii cezalandlrmakta,
ancak tamamlanmlg, suc; ile te§ebbfis igin farkh cezalar 6ng6rmekte;
yine sonucun olmazsa olmaz gartl olan maddi i§tiral<e tinem verirken,
ceza sorumlulugu igin sadece iradenin suga katllmasml, yani manevi
igtirak halini de yeterli kabul etmekte ve bunu maddi i§tirake e§itle-
mekte; failin cezalandmlabilmesi igin genel olarak isnat edilebilirligi
gart k0§arken alkol ve uyugturucu madde etkisi altmda suc; i§leyen
ybni'mden bu nitelige gerek gérmemekte; sugun ve dolaylslyla ceza-
mn aglrllgmm belirlenmesinde korunan varhgm ugradlgl zararla
birlikte kusurlulugun dereceleri ve failin amac; ve saiki’ni de deger-
lendirmekte; tamamen korunan varhgm zarara ugramasml esas alan
bast1r1c1 cezalarm yam Slra failin tehlikeliligini esas alan gfivenlik
tedbirlerine de ba§vurmaktad1r.


