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«Ceza Hukukunun İnsanileştirilmesi)) nden bahsedilince ne kas
tedilir? Vaz’edilişi bakımından, mesele bir hukuk tekniği meselesi 
değildir, Ceza Hukuku metefiziğine ve binnetice felsefeye taallûk 
eden bir meseledir. Eğer felsefe yapmak mütaaddit vakılaları, onla
rı izah eden ve haklı gösteren genel ve tek bir prensibe irca, etmek mâ
nasına geliyorsa, bu husus, felsefesiz ceza hukuku olamıyacağını bir 
kere daha ispat eder. Bir mevzuatın, suçlunun ailesine mensup olan
ların hepsini cezaen mes’ul saymasına mukabil diğer bir mevzuatın 
mesuliyeti «fiili işliyen)) ne inhisar ettirmesi veya bir mevzuatın mu
ayyen bir suç için «ağır hapis)) diğerinin ise «uzuv kat’i)) cezası ka
bul etmiş olması karşısında, yalnız şekle bağlı bir yorumcu bigâne 
kalır. Birinci halde, «tepki)) olarak ceza, failin şahsından öteye, mut
lak bir mesuliyet karinesine müsteniden, tesir icra eder. İkinci hal
de ise, ağır hapis ve uzuv kat’ı «Ceza)) nm nevinin tayininden iba
rettir ve bunlar hakkında yorumcunun bir diyeceği de yoktur. Fakat 
yorumcu, bu üzücü mülâhazanın bağlarından kendini kurtarır ve 
muhtevaya bakacak olursa ceza mesuliyetinin haksız ve yersiz olarak 
teşmili veya insanın manevî vakarını inciten bir ceza karşısında vic
danının isyan ettiğini duyacaktır. ((Varlık))m kanunları (onubah ol- 
mıyan)) ı, «mubah)) göstermek için yapılan bütün teşebbüslerden, ne 
şekilde olursa olsun, intikamını alır. Daha o zamanda bile Pitagor şu
nu söylemişti: «İnsan her şeyin Ölçüsüdür)). Bunun hukukî alanda 
mânası, hukukun ve bilhassa ceza hukukunun rasyonel esaslarına ve 
ahlâkî isteklerine insanın riayet etmeğe mecbur olması bakımından, 
hukukun insan için yapılmış olduğudur. Şey-kişi ikiliğinde, ikinci un
surun üstünlüğü bertaraf edilemez. Kanun vâzımı ferde, onu vakı
alar alanından değerler alanına nakleden şahsiyet tanımağa zorlıyan 
âmir kaideler yoktur ve vakıların mantığında kanun vâzıı için, isti
kamet tayininde kesin ölçüler sadece maslahata uygunluk mülâhaza
ları, yani ırkî İktisadî, millî veya sınıf menfaatleri bahis mevzuu 
olacaktır. Vakıa, mahiyeti icabı bir illiyet sistemi içinde yer alır ve 
onun mengenesinde eriyip gider. Positivist anlayışta hayatın ve hu
kukun içinde, ferdin de durumu işte budur. Positivist esaslara dayanan 
yeni bazı ceza sistemleri nazariyatta ölüm cezasından nefret ettikle-
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rini beyan etmelerine rağmen ifna edici tedbirlere yer vermektedirler. 
Bütün ceza sisteminin ilhamını sınıf menfaatinde bulan bir Marksist 
ceza hukukunun nasıl bir sistem olacağını düşünmek kâfidir: Bir suç 
işlemedikleri halde, sadece işçi sınıfına mensup olmadıklarına bakı
larak ihtilâlle kurulmuş nizam için «tehlikeli» olanların ifnası. «Sos
yal Tehlike» mefhumunun mantık yolu ile genilşletilmsinde meknus 
tehlikeler korkunçtur. İlk pasitivistlerin ağzında ceza hukukunun in
sanileştirilmesini sağlamak için kullanıldığı zehabını veren bu mef
hum fiiliyatta onun yıkıhnasma, felâketine müncer olmuştur. İlerli- 
yen çığı durduracak mâni yoktur. Daha emin bir mecraya sevkede- 
rek (c Sosyal Tehlike» mefhumunu kullanmanın mümkün olduğunu 
zannedenler vardır. Fakat nasıl parçalanan atomun tahrip edici şid
detini sınırlandırmak mümkün değilse bu mefhumu da böylece kullan
mak isteğinde hiç bir muvaffakiyet ümidi mevcut değildir. Bu husus 
bir kerre daha ispat eder ki tehlikelilik hali mefhumunun menşeini teş
kil eden «Cemiyeti Koruma» mefhumu münhasıran tabiî ilimlere ait 
bir mefhumdur. Bu mefhum şu esasa dayanır: Bir uzviyet mikroplara 
karsı kendini nasıl müdafaa ederse, cemiyet de öylece suçluya karşı ko
yar. Suçlu, «sosyal bir mikroptur». Mikrop karşısında insanîleşrneden 
bahsedilemez, bir temizleme ameliyesiyle mikroplar yok edilmelidir. 
Bu suretle ceza hukuku, hıfzıssıhha hukukunun veya polis hukuku
nun bir şubesi haline gelmiş olur: Suçluluğa karşı hücumda en ileri mev
zileri tutmak lâzımdır ki «düşman» zarar vermeden gâfil avlansın. 
Nazi Ceza Hukuku suçlu iradeye karşı yönelmiş mefruz bir «sosyal 
ahlâk» perdesi altında önleyici bir zabıta hukukundan başka bir şey 
değildir. Ayni şekilde Marksist esaslara dayanan ceza hukuku sanı
ğın «istismar edenler» sınıfına mensup olmasına yönelmiş bir polis 
hukukundan başka bir şey değildir. Bu sistemlerde, ceza hukuku
nun ahlâkîleştirilmesinden ve insanîleştirilmesinden bahsedilemez, bu 
sistemlerde fert faydasının tamamen tâbi kılındığı gurupun menfaati 
ölçüsü hâkimdir.

Hakikati bir espride eriten bir idealizimin felsefî havası içinde, 
ceza hukukunun insanileştirilmesinin mümkün olacağı zanedil meme
lidir. Bu çeşit idealizm mütemadi bir diyalektik içinde uzayıp gider 
ve fert, insan-üstü bir «ben» in girdabında kaybolur. Bu anlayışa gö
re, dokunulmaz bir ahlâk kanununun hâmili fert değil, devlette en 
nr.ükemmel ve tam tezahürünü bulan bu «espri »dir. Devlet mutlak bir 
hakikatin yaratıcısı ve hâmili haline geçer ve ferdin vicdanına onu 
tahmil eder, muhtevası ne olursa olsun itaata zorlıyan hukukî emir
ler istar eder. Böylece totaliter devlet havası içine girmiş oluruz. Bu-
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rada devletin fert ile olan münasebetlerinde hiç bir hudut mevcut de
ğildir. Devlet her şeydir, her şeye kadirdir. Devlet «mutlak/) oldu
ğundan, ceza sistemini insanileştirme için kendisi sebep görebilir, fa
kat bu insanîleştirmeyi yapacak olursa bu devletin fert lehinde mâ
nevi bir kanunun mevcudiyetini kabul etmiş olmasından değildir. Dev
leti «mutlak» sayan bir ahlâk objektif hudutlar tanımayan bir «ira
decilik» in görevindedir. Halbuki ahlâkın tarihi tezahür şekillerinden 
biri olan ceza hukukunun insanileştirilmesinden bahsedebilmek için 
varlığın tabii nizamından gelen bir hakikatin ve bir ahlâkın kültürel 
muhiti içinde bulunmak zaruridir. Böyle bir muhit içinde yalnız in
san, onu ferde ve binnetice kişiye inkilâp ettiren bir ahlâk kanunu
nun hâmilidir. İnsan ferdiyeti içinde varlığının «tam oluş)> unu hisse
der.

Hukukun maddî vakıaların sert bir şekilde nizama konmasına 
veya totaliter bir ideolojiye hizmet etmekten çıkarak «manevî ve 
ahlâkî değerler» in emrine girdiği zaman ceza hukukunun insanileş
tirilmesi faaliyeti başlıyabilir. İnsanileştirme ahlâkîleştirmenin müte
radifidir. Hayat hakkında kuvvetli bir ahlâkî anlayış ile beslenme
miş bir insanileştirme faaliyeti tasavvur edilemez ve hakikaten ahla
kileştirme olan her şey ceza hukukunun insanîleşmesine müncer olur. 
Nazi cezacılarının bahsettiği şey ahlâkîleştirme değildi, çünkü ^^arılan 
netice bir ırk taassubu uğruna ceza müesseselerinin vahşileştirilme
si olmuştur. «Biolojik ahlâk», değerlerin dünyasında yer alan «ha
kikî ahlâk» ın inkârıdır.

Ceza hukukunun insanileştirilmesi devletin insanîleştirilmesiyle 
ilgilidir. Şu mânada ki devlet, olduğundan olması lâzımgelen hale,, 
yani muayyen bir ahlâkî ve manevî gayeye sahip hür insanların kur
duğu teşkilât haline avdet edince insanileşme de tam olgunluğuna 
ulaşır. Mâbut yaratıcılarının ve yalan imalâtçılarının kendisini bir 
heykel gibi diktikleri kaideden devlet aşağı inmelidir ki insanileştir
me başarılabilsin. Devlet bir efsane değildir, bir ahlâk fikrinin hiz
metinde tabiî bir gerçektir. Ceza hukukunun insanileşmesinin, onun 
gevşekliğe ve dağılmağa müncer olması sayılmamalıdır. Donnedieu de 
Vabres’ın çok güzel söylediği gibi ceza rejiminin insanîleştirilmesî 
fikrinin tahakkuku için «te’dibin daha müsamahalı olması zarurî de
ğildir. Bu fikir, cezada değişiklik le tamir edici adalet, ıslâh edici ada
let ve sosyal adalet duygusunu kuvvetlendirmektir». Yalnız adalet ge
rektirdiği zaman müdahale eden hukuk İnsanî ceza hukukudur ve fert 
hürriyetinin teminatı, sorumlu bir hürriyetin teminatıdır. Eğer demok
rasi, bir hürriyet rejiminde ferdî sorumluluk mefhumuna dayanan
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bir nizam ise o halde ancak demokratik bir ceza hukuku İnsanî bir ce
za hukukudur. Bu müeyyidelerin zayıflaması demek değildir. Hür
riyetin koruyucusu olan siyasî demokrasî bir bakımdan ceza müeyyide
lerinin kuvvetlendirilmesini icabettirecek, binnetice hukukî emniye
tin mânası sosyal şuurda teşekkül edecektir. İnsanileştirme ile cezala
rın hafifletilmesi arasında, ispat edUmemiş bir bağlıhğa dayanarak, 
müeyyideleri budama suretiyle bir ceza mevzuatının ıslâh edilebilece
ğine inananlar aldanıyorlar. Ceza ıslâhatı meselesinde içinde bulun
duğumuz durum işte budur. Meselâ İtalya’da bazı kimseler 1931 kanu
nunun «gayrı - faşistleştirilmesi» için cezaların zarurî asgarî hadde 
kadar indirilmesinin kâfi olduğuna inanmaktadırlar ve ıslâhatı yalnız 
cezaların indirilmesinde görmektedirler. Daha nüfuz edebilen diğer 
bazı kimseler ise meseleyi yalnız cezamn miktarı ve hatta cezamn ev
safı meselesi olarak nazara almazlar, çünki bu mesele daha çok geniş 
ve müesseselerin mülhem oldukları kıstaslara taallûkeder.

İnsanileştirme faaliyetinin siyasî atmosferi demokrasidir ve bu 
atmosfer manevî değerlerle doludur. Kendi kendiyle tenakuza düş
mek istemiyen bir siyasî demokrasi, positivist esaslara dayanan bir 
ceza hukuku yaratamaz. Positivist bir ceza hukuku bir zabıta devle
tine ve binnetice totalitarizme müncer olur. Altavilla gibi bir taraf
tan demokrasinin siyasî akidelerine inananlar, diğer taraftan da yap
tıkları tehlikeli sıçramayı fark etmeksizin İlmî positivizme inananlar 
vardır. Liberalizm hukukun müeyyidelendirdiği «fiil» demektir, posi- 
tivizm ise «ferdin tehlikeliliği» demektir, bu mefhum ise ferdi dev
letin her türlü müdahelesine maruz bırakır. Siyasî bir istemi yani «ar
zu edilmiyenler» i bertaraf etmek istemini İlmî sahada haklı gös
termek ister gibi görünen positivist ideolojiler zabıta devletlerinde 
hüsnükabul görmüşlerdir. Demokrasi fikrinin zayıflamağa başladığı 
yerde hürriyet teminatları birbiri ardınca derece derece azaltılır ve 
bu da sözde bir «Sosyal Zaruret» adına yapılır.

Ceza hukukunun insanileştirilmesi faaliyetinin temellerini atmak 
için sipiritüalist ceryanlar sahasında bir kıstas yerine diğerini ser
bestçe seçmenin mümkün olacağına inanmağa lüzum yoktur. Kefarete 
dayanan denk ve ölçülü adalet metafizik köklerini nizam ve nispet 
kıstaslarında bulur, fakat bu adalet, ahlâki şuurun derinliklerinde ta- 
mamiyle yaşanmış ve hissedilmiş bir şeydir. İşte Ceza hukuku bu 
denk, ölçülü olmaya yani kefaret kıstasına istinadeder ve Ceza huku
kunun insanileştirilmesi bu kaynaktan gelir. Acıma ve merhametin 
bu işte alâkası yoktur. Burada birbirinden ayrı iki saha bahis mevzu
udur. Bu sahalardan biri diğerine taşsa bile iki saha birbirinden yine
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ayrı şeylerdir. Ceza hukukunu insanileştirme için acıma ve merhame
te her müracaat edişte gerçek nazara alınmamakta ve ceza hukukuna 
ait sahadan dışarıya çıkılmaktadır. Maggiore’nin mütaaddit defalar ha
tırlattığı gibi emniyet tedbirleri merhametin muhassalasıdır ve ada
let fikrine bağlı ceza hukukunun ötesinde faaliyette bulunurlar. İn
sanileştirme kefarete dayanan adaletin çerçevesinde ve onun icap
larına göre ceryan etmelidir. Hattâ bu - Del Vecchio’nun işaret ettiği 
gibi - kısas kanununun hukuken tanınması değil, daha ziyade bu ka
nunun reddedilmesi mânasına gelir. Bütün kültür unsurlariyle bir
likte kefaret kıstası sayesinde yavaş yavaş kaybolmuş olan cismani 
cezalar kısas kanunundan mülhem olmuşlardır, kefaret esasına daya
nan adalet kıstası tarihi teselsül bakımından ele alınmalıdır. Devir 
ve muhite göre tatbik şekli de değişen böyle bir adaletin icaplarını 
iyilik ve kötülük arasındaki farkın ifadesi olarak görmek zamansız 
olur. Aksi takdirde cezanın ve infaz şekillerinin insani takâmülü ola
rak ceza hukukunun tarihini inkâr etmiş oluruz.

Ceza hukukunun insanileştirilmesinin spekülâtifi ön şartları böyle- 
ce tayin edildikten sonra şimdi bir ceza hukukunun kendisine «in
sani» dedirtebilmek için başlıca ne gibi hareketleri taşıması gerek
tiğini kısaca görelim. Eğer ceza hukuku adalet icaplarının bir ifadesi 
ise, bundan ceza hukukunda keyfiliğin reddi mânası çıkar. Adalette 
ölçü ve bir nispet, kayfilikte bir hafiflik vardır. Bu sebeple ikisi 
arasında bertaraf edilmez bir tezat mevcuttur. Keyfilikten adalete 
yükselebilmek için suç sayılan fillerle tatbik edilecek müeyyidelerin 
kanun tarafından tayin edimiş olması lâzımdır. İnsanîleştirmenin res
mî sınırlarını suç ve cezaların kanuniliği prensibi çizmiştir. Res
mî sınırlar tâbiri kullandık çünki suç ve cezaların kanunda gösteril
miş olmasiyle adaletin esaslı icaplarına riayet edilmiş olduğu ispat edil
memiştir. Taknin edilmiş bir ceza hukuku bazan taknin edilmemiş 
bir ceza hukukundan daha haşin olabilir, fakat ne olursa olsun, herkese ay
nı kanunun tatbiki zaruretini ihtiva eden suç ve cezaların kanunla 
tayin edilmiş olması prensibinin insanileştirme gayeleri bakımından bü
yük mânası inkâr edilemez. Müsavat prensibini getiren demokrasinin 
siyasî umdelerinin galibiyetinden sonra cezaların ve ceza müessese- 
lerinin insanileştirilmesi zarureti kanun vâzımın hukukî ve ahlâkî 
şuurunda yer aldı, «nullum erimen, nulla poeana sine lege» prensibini 
terketmiş olan devletlerle hâlen bu prensibi terketmekte devam eden 
devletlerde « ne kadar göz yaşı ve kan aktığını» yakın tarihin tecrü
besi göstermiştir. Kayfilik cezada dehşete müncer olur.

«İnsanî» bir ceza hukukunda bulunması lâzımgelen ikinci karak-
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ter ceza müeyyidelerinin makable ademi şümulüdür. Kanuniyet 
prensibi ile birlikte yer alan bu prensibe her zaman ihtimam ile ri
ayet edilmemiştir. Ceza kanunu asla geçmiş için yapılamaz, ceza 
kanunu münhasıran geleceğe matuftur. Aşikâr surette demokratik o- 
lan bu prensip îtalyan Anayasasının 25 inci maddesinde yer almıştı. 
Bu madde hükmü şudur: «Fiilin işlenmesinden evvel yürürlüğe gir
memiş olan bir kanunla kimse cezalandırılamaz.» Buradaki kanun tâ
biri tabiatiyle yalnız müeyyidenin değil, fiilin de kanunda tasrihi lü
zumuna işaret eder. Bu suretle ceza kanununun makable ademi şü
mulü hususundaki siyasî zaruret teşriî ve konstitüsyonel esaslı bir 
hükümle ifade edilmiş oldu. Bu hükmün ihlâlinin artık cezasız kalması 
mümkün değildir.

«İnsanî» olmak isteyen ceza hukukunun üçüncü * karakteri ceza
ların İnsanî olmasıdır. İnsanî cezadan insan tabiatında nefret uyan
dırmayan ceza kastolunur. Hükümlüye tatbik edilecek cezanın seçimi 
cezayı insanileştirme mevzuunda esaslı meselelerden biridir. Fakat 
bu mesele dahi tarihî vakalara göre tetkik ve hallonulmalıdır. Dayak, 
uzuv kat’ı direğe bağlayıp teşhir etme, işkence suretiyle infaz edilen 
ölüm cezası, bugün ahlâkî ve hukukî vicdanımızda nefret uyandırmak
tadır. Çünkü vicdanımız geniş ölçüde tekâmül etti ve insan şahsiye
tinin değerini anladı. Modern ceza hukuku insan şahsiyetinin bu de
ğerini kabuletmiş olduğundan terzili cezalarla cismanî cezalan kal
dırmıştır. Çünkü bu cezalar hükümlünün ahlâki şahsiyeti ve bedenî tam- 
lığı üzerinde menfî ve silinmez tesirler bırakmaktadır. Yalnız Nazi 
Hegemonyası devrinde cinsî suç failleri hakkında hadımlaştırma yeni
den ortaya çıktı. Böylece bu uzuv kafinin kısas ölçüsüne göre bir ce
za mı, yoksa bir emniyet tedbiri mi olduğu müphem kaldı. Fakat is
ter ceza, ister emniyet tedbiri olsun hadımlaştırma, hakikî ahlâkın in
kârı demek olan biyolojik ahlâk telâkkisinin tesiri altında kalmamış 
her türlü ahlâki vicdanda nefret uyandırır. İtalyan Anayasası 27- nci 
maddesinde şu sarih hükmü vazetmiştir: «Cezalar insanlık duygusu
na aykırı olmaz, cezalar hükümlünün ıslahına mâtuf olmalıdır.» Bu 
suretle Avrupa Anayasası metinleri arasında ceza bakımından «insan
lık duygusu» ndan ilk defa bahseden İtalyan Anayasası olmuştur. 
Bu da ceza hukukunun insanileştirilmesi zaruretinin hâlen tam mâna- 
siyle nasıl hissedilmiş olduğunu gösterir. Bu sebeple insanlık duygu
suna yani ferdin manevî ve rasyonal tabiatından gelen duyguya ay
kırı cezalar, binnetice terzili, cismanî cezalar ve hattâ bu çeşit ceza
lardan olmasa bile infaz şekli dolayısiyle bu duyguyu rencide eden 
cezalar reddedilmiştir. Ölüm cezası bu cezalar arasında sayılmamaktadır.
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Bu ceza umumî ceza hukukunda ilga edilmiş, harb hali için askerî 
ceza kanununda muhafaza edilmiştir. Ölüm cezası bu suretle kısmen 
kaldırılmış oldu. Fakat bu suretle cezanın kaldırılmış olması onun 
«gayri» İnsanî hissedilmiş olmasından değil evvelce cereyan eden hâ
diselere karşı duyulan siyasî bir tepkinin neticesidir. Bu hal insanî- 
leştirmenin tarihî şartlara bağlı olduğunu bir daha gösteriyor.

«Cezalar hükümlünün ıslahma mâtuf olmalıdır» hükmünün ana
yasaya girmesi, cezanın insanileştirilmesi fikrine mi taallûkeder? Hâ
diselere yakından bakacak olursak bu hükmün âzalarının ekseriyeti 
bazı tâbirlerin sarih mânasına vakıf bulunmayan ve insanîleştirmeyi 
acımak ve merhamet mânalarına alan Meclis tarafından kabul edildi
ğini görürüz. Hâlen anayasanın bu hükmünü pozitivizimizin zaferi 
saymak istiyen ve bu hükmün iki bakımdan önemi olduğunu söyleyen
ler vardır. Bunlara göre bu hükmün birinci önemi «cezayı mutlak 
adalet bahanesi altında riyakârcasına maskelenmiş intikam mânasına 
gelen kefarete dayanan adalet emrine vermeyi reddetmiş olmasıdır. 
İkinci önemi ise cezanın görevi hakkındaki izafi doktirini yani mu
ayyen bir gaye için cezanın vasıta olarak anlaşılması fikrini kabul 
etmiş olmasıdır. Bu gaye tecrübî psikoloji ve ilmi pedagojinin ilham 
ettiği bütün vasıtaların kullanılması suretiyle suçlunun ıslâhıdır.» Fa
kat Crispigni unutuyor ki anayasanın ceza telâkkisi vazıh ve sarih 
iki mefhuma istinadeder. Bunlardan biri ceza, diğeri emniyet tedbir
leridir. Eğer anayasa vazıî, vasıta - ceza fikrini kabul etmiş oisaydı 
cezaya mukabil emniyet tedbirlerini nazara almaz ve bu sonuncu diğeri 
içerisinde kaybolacağına göre sadece müeyyide tâbirini kullanmakıâ 
iktifa ederdi. Diğer taraftan anayasa vazıî, ceza hukukunda mektepler 
arasındaki ihtilâfı halletmek niyetiyle hareket etmemiştir. Bu hususta 
ihzari çalışmalara göz atmak kâfidir. Anayasa vazıının niyeti, pratik 
bir yol göstermekti ve bu sebeple cezaların insanlık duygusuna aykırı 
olmıyacağını tasdik ettikden sonra cezaların hükümlünün ıslâhına 
matuf bulunması lâzım geleceği neticesine varmış oldu. Bu müşaha- 
de vakıalara dayanır. Ceza, kendisini felâketten kurtarabilecek, insani
leşmeye yaklaştıracak kefaret mefhumuna daima bağlı kalacaktır.

İnsanî bir ceza hukukundan bahsedilmek için sadece cezaların 
bizatihi «İnsanî» olmaları kâfi değildir. Cezaların tayinindeki ölçüle
rin de İnsanî olması lâzımdır. Burada ceza Yargıcmm takdir yetkisi 
gibi mühim bir mesele karşısındayız. Yargıcın takdir yetkisi kanun 
vazıînm yargıca her şeyi kendi başma yapabilmek imkânı vermesi 
mânasına gelen keyfilik ile karıştırılmamalıdır. Evvelce de söylediği
miz gibi her türlü kanunî hudutlar dışında cereyan ettiği takdirde

vo
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keyfilik İnsanî ceza hukukunun inkârı sayılır fakat kanunî hudutlar 
dahilinde kalsa dahi takdir yetkisinin çok tehlikeli bir silâh sayıldı
ğı vakî olmuştur. 89 ihtilâlinden sonra yapılan kanunlar Beccaria’nın 
bir cezanın haklı olabilmesi için muhakkak ve muayyen olması yolun
daki kanaatine uygun şekilde sabit cezalı kanunlardı. Fakat bu su
retle kanunun tatbiki bakımından fiilin müşahhas olarak ele alınması
na mâni olan bir otomatizm ve sert bir şema ortaya çıktı. Bunun 
tepkisi olarak evvelâ hususî tahrik sebepleri sonra da takdiri tahfif 
sebepleri müessesesi insanileştirme müessesesi olarak kanunlara girdi. 
Böylece büyük bir adım atılmış olurdu. Fakat bu kadarı kâfi değildi. «İn
sanî» bir hükme konu olabilmek için fiilin failin şahsiyetine göre değerlen 
dirilmesi lâzım gelyordu. Bu husus kanunun vezettiği azamî ve asgarî had 
arasında değişen bir ceza sistemiyle sağlandı. Bu suretle cezanın müşahhas 
olarak tayini kanun vazıının koyduğu ölçüler dairesinde yargıcın takdir 
yetkisine bırakılmış oluyordu. Meselâ 1931 İtalyan Ceza Kanununun 133- 
üncü maddesi, fiilin ağırlığını ve suçlunun suç işlemeye kabiliyetini 
nazara almak mecburiyetini tahmil etmek suretiyle yargıcın takdir yet
kisini tanzim etmişti. Suç işlemeye kabiliyet veya ahlâk bozukluğu 
mefhumu dolayisiyle bu hükmün ne şekilde yorumlanacağı bakımından 
insanileştirme meselesi tartışmaların merkezini teşkil etti. Suç ve ce
za mefhumları bakımından mevzuatımızın istikametine göre suç işleme 
kabiliyetinin suçlunun karakterine göre nazara alınacağından şüphe 
yoktur, suçlunun karakteri ise tabiî ilimlere ait bir mefhum değil, 
bir değer mefhumudur. însanî olmak isteyen hiç bir ceza mevzuatı 
bu unsuru ihmal edemez. Bu unsur müeyyidenin ferdileştirilmesini sağ
lar. Suçlunun karakterine göre cezanın ferdileştirilmesi olmaksızın 
insanileştirme de mümkün olamaz. Cezanın ferdileştirilmesi zaruretini 
pozitivistlerin ortaya attığı iddia olunamaz. Çünki positivistler suçlu 
tiplerinin standarizasyonuna yani suçlu tipolojisine tekabül eden önle
yici vasıtalar yani suçla mücadele vasıtaları standarizasyonu neticesine 
varmışlardır. Sosyal tehlike mefhumu cezanın hakiki bir surette ferdi
leştirilmesine imkân veremez.

Ceza hukukunun insanileştirilmesinin beşinci karakteri cezanın 
infazına taallûk eder. Vaktiyle cezaların ağırlığı üzerinde düşünülme
ye başlandığı zaman mesele kendini hassetirmişti. 18 ve 19 uncu asır
lar, cezaların ve bilhassa hüriyeti bağlayıcı cezaların infazı meseleleri 
üzerinde durulması ve incelenmesiyle bu bakımdan hususiyet arzeder. 
Ölüm cezası hakkında ise daha ziyade bu cezanm mizanseni ve hü
kümlünün cezanın gerektireceği acılardan başka maddî ve manevî acı-
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1ar duyurulmaksızın infazı üzerinde durulmaktadır. Yapılan etüdler 
bu acıların asgarî hududa indirilmesine matuftur.

Hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımmdan insanileştirme yolunda ıs
lâhat bu cezaların sertliğini hükümlüye çektirilmesi matlup olan hürri
yetinden mahrumiyetten mütevellit acı ile ilgisi bulunmıyan ve lüzumsuz 
olan sert tarafları bertaraf etmek şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu mese
lenin halli bir siyasî cemiyetin kültür tekâmülü derecesi ile ilgilidir. De
vamlı hücrede bırakılmanın ilgasının zarurî olduğunu bugün hissetmekte
yiz ve hürriyeti bağlayıcı cezaların bir derecelenme üzerine infazmı ve 
sonunda da cezaevi dışında çalışma safhasına mahkûmlarm geçirilmesi
ni ve hükümlüyü müessese müdürünün arzusuna terketmiyecek bir 
cezaevi tüzüğü istiyoruz. Fakat şüphesiz bu sahadaki insanileştirme^ fa
aliyetinin hudutları olacaktır. Bu faaliyet çektirilecek cezanın bütün 
acılığını ortadan kaldırmağa kadar gitmemelidir. Aksi takdirde ceza 
korkulan değil, arzu edilen bir şey olur, infazın lüzumundan fazla «İn
sanî» olması suç işlemeyi, suçlu için tehlikeli bir şey olmaktan çıka
rır, onu kârlı bir iş haline getirir. Bu sebeple hükümlülere bir çeşit 
suçlular sendikası hakkı tanımak, onlara zaman zaman izin vermek, 
cezaevlerini eğlence yerlerine çevirmek bahis mevzuu olmamalıdır. 
Böyle bir faaliyet ceza hukukunun ahlâkî ve manevî vasıtalarla insa
nileştirilmesi değil, ilgası mânasına gelir. Ceza hukuku «mücazat» hu
kuku olarak kalmalıdır. Bir çeşit «mükâfat» hukuku haline gelmeme
lidir. Eğer bir insanileştirme faaliyeti ceza hukukunu mükâfat hu
kuku haline sokacak olursa şüphesiz yalnış bir yola girmiş ve yalnız 
gülünç olmak değil, manevî ve ahlâkî bir lâkaydî ve ((mükâfat» me
selesinin oldukça üzücü metafizik güçlüklerine maruz kalmak tehlike
siyle karşı karşıya gelmiş olur! Ceza hukukunu tetkik mesuliyetini ta
şıyanlar böyle bir tehlikeye atılmadan evvel, çok pek çok düşünme İl
idirler.

V'V


	!page010280000.pdf (p.1)
	!page010280001.pdf (p.2)
	page00002.pdf (p.3)
	page00003.pdf (p.4)
	page00004.pdf (p.5)
	page00005.pdf (p.6)
	page00006.pdf (p.7)
	page00007.pdf (p.8)
	page00008.pdf (p.9)
	page00009.pdf (p.10)
	page00010.pdf (p.11)
	page00011.pdf (p.12)
	page00012.pdf (p.13)
	page00013.pdf (p.14)
	page00014.pdf (p.15)
	page00015.pdf (p.16)
	page00016.pdf (p.17)
	page00017.pdf (p.18)
	page00018.pdf (p.19)
	page00019.pdf (p.20)
	page00020.pdf (p.21)
	page00021.pdf (p.22)
	page00022.pdf (p.23)
	page00023.pdf (p.24)
	page00024.pdf (p.25)
	page00025.pdf (p.26)
	page00026.pdf (p.27)
	page00027.pdf (p.28)
	page00028.pdf (p.29)
	page00029.pdf (p.30)
	page00030.pdf (p.31)
	page00031.pdf (p.32)
	page00032.pdf (p.33)
	page00033.pdf (p.34)
	page00034.pdf (p.35)
	page00035.pdf (p.36)
	page00036.pdf (p.37)
	page00037.pdf (p.38)
	page00038.pdf (p.39)
	page00039.pdf (p.40)
	page00040.pdf (p.41)
	page00041.pdf (p.42)
	page00042.pdf (p.43)
	page00043.pdf (p.44)
	page00044.pdf (p.45)
	page00045.pdf (p.46)
	page00046.pdf (p.47)
	page00047.pdf (p.48)
	page00048.pdf (p.49)
	page00049.pdf (p.50)
	page00050.pdf (p.51)
	page00051.pdf (p.52)
	page00052.pdf (p.53)
	page00053.pdf (p.54)
	page00054.pdf (p.55)
	page00055.pdf (p.56)
	page00056.pdf (p.57)
	page00057.pdf (p.58)
	page00058.pdf (p.59)
	page00059.pdf (p.60)
	page00060.pdf (p.61)
	page00061.pdf (p.62)
	page00062.pdf (p.63)
	page00063.pdf (p.64)
	page00064.pdf (p.65)
	page00065.pdf (p.66)
	page00066.pdf (p.67)
	page00067.pdf (p.68)
	page00068.pdf (p.69)
	page00069.pdf (p.70)
	page00070.pdf (p.71)
	page00071.pdf (p.72)
	page00072.pdf (p.73)
	page00073.pdf (p.74)
	page00074.pdf (p.75)
	page00075.pdf (p.76)
	page00076.pdf (p.77)
	page00077.pdf (p.78)
	page00078.pdf (p.79)
	page00079.pdf (p.80)
	page00080.pdf (p.81)
	page00081.pdf (p.82)
	page00082.pdf (p.83)
	page00083.pdf (p.84)
	page00084.pdf (p.85)
	page00085.pdf (p.86)
	page00086.pdf (p.87)
	page00087.pdf (p.88)
	page00088.pdf (p.89)
	page00089.pdf (p.90)
	page00090.pdf (p.91)
	page00091.pdf (p.92)
	page00092.pdf (p.93)
	page00093.pdf (p.94)
	page00094.pdf (p.95)
	page00095.pdf (p.96)
	page00096.pdf (p.97)
	page00097.pdf (p.98)
	page00098.pdf (p.99)
	page00099.pdf (p.100)
	page00100.pdf (p.101)
	page00101.pdf (p.102)
	page00102.pdf (p.103)
	page00103.pdf (p.104)
	page00104.pdf (p.105)
	page00105.pdf (p.106)
	page00110.pdf (p.107)
	page00111.pdf (p.108)
	page00112.pdf (p.109)
	page00113.pdf (p.110)
	page00114.pdf (p.111)
	page00115.pdf (p.112)
	page00116.pdf (p.113)
	page00117.pdf (p.114)
	page00118.pdf (p.115)
	page00119.pdf (p.116)
	page00120.pdf (p.117)
	page00121.pdf (p.118)
	page00122.pdf (p.119)
	page00123.pdf (p.120)
	page00124.pdf (p.121)
	page00125.pdf (p.122)
	page00126.pdf (p.123)
	page00127.pdf (p.124)
	page00128.pdf (p.125)
	page00129.pdf (p.126)
	page00138.pdf (p.127)
	page00139.pdf (p.128)
	page00140.pdf (p.129)
	page00141.pdf (p.130)
	page00142.pdf (p.131)
	page00143.pdf (p.132)
	page00144.pdf (p.133)
	page00145.pdf (p.134)
	page00146.pdf (p.135)
	page00147.pdf (p.136)
	page00148.pdf (p.137)
	page00149.pdf (p.138)
	page00150.pdf (p.139)
	page00151.pdf (p.140)
	page00154.pdf (p.141)
	page00155.pdf (p.142)
	page00156.pdf (p.143)
	page00157.pdf (p.144)
	page00158.pdf (p.145)
	page00159.pdf (p.146)
	page00160.pdf (p.147)
	page00161.pdf (p.148)
	page00162.pdf (p.149)
	page00163.pdf (p.150)
	page00164.pdf (p.151)
	page00165.pdf (p.152)
	page00166.pdf (p.153)
	page00167.pdf (p.154)
	page00167_i0001.pdf (p.155)
	page00167_i0002.pdf (p.156)
	page00168.pdf (p.157)
	page00169.pdf (p.158)
	page00174.pdf (p.159)
	page00175.pdf (p.160)
	page00176.pdf (p.161)
	page00177.pdf (p.162)
	page00178.pdf (p.163)
	page00179.pdf (p.164)
	page00180.pdf (p.165)
	page00181.pdf (p.166)
	page00182.pdf (p.167)
	page00183.pdf (p.168)
	page00184.pdf (p.169)
	page00185.pdf (p.170)
	page00190.pdf (p.171)
	page00191.pdf (p.172)
	page00192.pdf (p.173)
	page00193.pdf (p.174)
	page00194.pdf (p.175)
	page00195.pdf (p.176)
	page00196.pdf (p.177)
	page00197.pdf (p.178)
	page00198.pdf (p.179)
	page00199.pdf (p.180)
	page00200.pdf (p.181)



