
 

 

DARBECİLERE İDAM  

HUKUKEN MÜMKÜN MÜ? 

21.07.2016 

 

Darbeler demokratik yönetimlerin ve toplumların kabul edilmezidir. 15 Temmuz gecesi 

ülkece böyle bir darbe girişimine tanıklık ettik ve hep beraber kabul etmediğimizi 

gösterdik. Gerek olayın hala taze olması gerekse birçok sivil ve polis vatandaşımızın şehit 

olması nedeni ile girişimi protesto eden kalabalıklardan bir sloganı sıkça duyar olduk: 

İdam isteriz! Yaşananların travmatik, sosyolojik ve siyasi boyutunu tamamen bir 

kenara bırakarak bu yazımızda tek bir soruya yanıt vermeyi hedefliyoruz: Darbe 

girişimini gerçekleştiren faillere idam cezası verilmesi hukuken mümkün müdür?  

 

Soruyu ceza hukuku bağlamında ele alırsak, öncelikle ceza hukukunun temel ilkelerinden 

biri olan kanunilik ilkesine değinmek gerekecektir. Kanunilik ilkesi uyarınca kanunsuz 

suç ve ceza olmaz (Anayasa m.38, Türk Ceza Kanunu m.2). Kişinin işlediği fiil, ancak 

fiilin işlendiği anda kanunlarca suç olarak tanımlanmış ise suçtur. Ve yine işlenen bu suça 

verilecek ceza, fiilin işlendiği anda yürürlükte olan kanunda öngörülen ceza olmalıdır. 

Kanunilik ilkesi aynı zamanda hukuk güvenliği de sağlamaktadır. Fail, işleyeceği veya 

işlediği fiil neticesinde hukuk düzenince kendisine verilecek cezayı bilebilir olmalıdır. 

Anayasamızın Suç Ve Cezalara İlişkin Esaslar başlıklı 38. maddesinin ilk fıkrası, 

kanunilik ilkesine açıkça şu ifadelerle yer vermektedir: “Kimse, işlendiği zaman 

yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye 

suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 

verilemez.” Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun suç ve cezayı düzenleyen hükümlerinin 

zaman bakımından uygulanmasına ilişkin 7. maddesi de ilk fıkrasında kanunilik ilkesine 

değindikten sonra şöyle devam eder: “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun 

ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun 

uygulanır ve infaz olunur…”  

 

Anayasamızda ve Türk Ceza Kanununda açıkça düzenlenen kanunilik ilkesi, hukuki 

güvenlik ilkesi ve zaman bakımından uygulanma kuralı birlikte göz önünde 

bulundurulduğunda; darbe girişimini gerçekleştirenlere verilecek cezanın tespiti için 

girişimin gerçekleştirildiği anda yürürlükte olan kanun hükümlerinin esas alınması 

gerektiği sonucuna varırız. Bu halde darbe girişimini gerçekleştiren kişilerin işlediği 

suçlara verilecek cezalara yönelik daha sonra yapılacak bir kanun değişikliği, darbecileri 

etkilemeyecektir, meğerki bu değişiklikler darbecilerin lehine olsun. Tartışma konusu 

değişiklik idam cezasının getirilmesi olduğundan, suça ilişkin cezanın artırılması 

yönündedir ki yukarıda verilen açık mevzuat hükümleri (Anayasa m.38, TCK m.2 ve TCK 
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m.7) ve ceza hukukunun temel ilkeleri sebebi ile 15 Temmuzda gerçekleştirilen darbe 

girişiminin faillerine uygulanamayacaktır.  

 

Peki bundan sonra darbe girişiminde bulunulmasını engellemek, bir nevi caydırıcı 

olmak adına söz konusu suçlara idam cezası getirilebilir mi? Yahut yeni bir suç olarak 

vatana ihanet suçu düzenlenip cezasının idam cezası olması hükme bağlanabilir mi? Bu 

soruya Anayasa ve tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temelinde cevap 

vermek gerekmektedir.  

 

En temel insan hakkı olan ve diğer hakların olmazsa olmazı niteliğindeki yaşam hakkı 

Anayasanın 17. maddesinde “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir.” ibaresi ile güvence altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (AİHS)’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi de devletin kasti olarak 

adam öldürmesini yasaklar ancak idam cezasını bu kurala istisna olarak gösterir. 

Sözleşmenin 28.06.1983 tarihli 6. Protokolü ise barış halinde idam cezasının 

verilmesini yasaklamıştır. 3.5.2002 tarihli 13. Protokol ise üye devletlerin savaş halinde 

dahi idam cezası öngörmesini yasaklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 19.03.1954 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6366 Sayılı Kanunla sözleşmeyi onaylamış ve iç 

hukuka aktarmıştır. Barış zamanında idam cezasını yasaklayan 6. Protokol ise 26.06.2003 

tarihinde 4913 sayılı kanunla uygun bulunmuş, 17.09.2003 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Her ne kadar 6. Protokolün 

hukukumuzun bir parçası haline gelmesi 2003 tarihi olarak görünse de, esasen ülkemizde 

fiilen 1984 yılından beri (25 Ekim 1984 – Hıdır Aslan’ın idamı)  idam cezası zaten 

verilmemiştir.  

 

Barış halinde idam cezasını yasaklayan AİHS’nin 6. Protokolünün onaylanması ile iç 

hukukumuzda bir çelişki ortaya çıkarmıştır. Anayasa m. 90 uyarınca kanun hükmünde 

kabul edilen 6. Protokol idam cezasını yasaklamaktaydı ancak Anayasada ve Türk Ceza 

Kanununda idama ilişkin hükümler varlığını sürdürmekteydi. Hem bu çelişkiyi ortadan 

kaldırmak hem de savaş halinde dahi idam cezasını yasaklayan 13. Protokolü 

onaylamadan iç hukuku bu değişikliğe hazır hale getirmek hem de Avrupa Birliği 

Kopenhag kriterlerini gerçekleştirmek amacı ile 2004 yılında 5170 sayılı kanun ile 

Anayasa değiştirildi. 22 Mayıs 2004 tarihinde yayımlanarak yine aynı tarihte yürürlüğe 

giren kanun Anayasanın 38. maddesinin onuncu fıkrasını şu şekilde değiştirmiştir: 

“Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.” Ardından 14.07.2004 tarihinde kabul 

edilen 5218 Sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununda gerekli değişiklikler yapılmış ve idam 

cezası buradan da kaldırılmıştır. Anayasada değişiklik yaparak idam cezasını açıkla 

yasaklayan kanunun genel gerekçesi şu şekildedir:  
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“Avrupa Birliğine üye adayı olan Ülkemizin Kopenhag Siyasi Kriterleri 

bağlamında yerine getirmesi gereken hususlar ile yasal düzenlemeler 24 Temmuz 

2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program”da belirlenmiş bulunmaktadır. 

 

Bir taraftan hayat hakkının, demokratik toplumun temel değeri olduğunu ve ölüm 

cezasının kaldırılmasının, bu hakkın korunması ve tüm insanların doğuştan gelen 

onurunun bütünüyle tanınması için elzem olduğunu vurgulayan ve Ülkemizce 

de imzalanan İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa 

Sözleşmesi’ne Ek 13 No’lu Protokol gereğince ölüm cezasının kaldırılmış olması; 

diğer yandan, dünyada gelişen yeni demokratik açılımlara uyum sağlanması ve 

bu açılıma uygun bir şekilde temel hak ve hürriyetlerin, evrensel düzeyde kabul 

edilmiş standart ve normlar ile Avrupa Birliği kriterleri seviyesine çıkarılması 

amacıyla kanunlarımızda düzenlemeler yapılması ihtiyacı temel yasamız olan 

Anayasada da değişiklikler yapma zorunluluğu doğurmuştur. Bu zorunluluktan 

hareketle, hazırlanan Kanun Teklifiyle, Anayasanın bazı maddelerinde değişiklik 

yapılması öngörülmektedir.” 

 

Tüm bu hukuki ve tarihsel süreçlerin neticesinde Anayasa’da açıkça yasaklanan ölüm 

cezasının tekrar getirilmesi için anayasal bir değişiklik gerekmektedir. Buna rağmen böyle 

bir değişiklik; senelerdir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına bir güvence olan ve 

bireysel başvuru yolunun açılması ile birçok hukuksuzluğun giderilmesine olanak 

sağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan ülkemizin sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerinin açıkça ihlali anlamına gelecektir. 

 

Ulusal ve uluslararası mevzuat temelinde yapılan tüm bu açıklamalar ışığında ne 15 

Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin idam cezası ile cezalandırılmaları ne de Türk 

hukukunda herhangi bir suçun cezasının idam cezası olarak hükme bağlanması mümkün 

görünmektedir. Son olarak akıllara 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerle ilgili 

“kişiye özel kanun” da denebilecek şekli anlamda kanun (soyut, genel ve sürekli olmayan; 

somut, kişisel ve tek seferlik kanun) çıkarılması ihtimali gelebilir. Ancak bu kanun da hem 

Anayasayı, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini açıkça ihlal edeceği gibi yasama 

organının kendi çıkardığı yasalarla bağlı olduğu bir hukuk devleti anlayışı ile 

tamamen çelişecek, toplumun hukuk devletine olan inancını ciddi şekilde 

sarsacaktır. 

 

Olağanüstü Hal ilan edilmiş olması yukarıda değindiğimiz mevzuat hükümlerinin ve 

hukukun temel ilkelerinin geçerliliğini etkiler mi?  
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Anayasamızda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması m.13’te ele alınırken, 

olağanüstü hallerde (OHAL) yapılacak sınırlandırmalar m.15’te ayrıca ele alınmıştır. 

Bunun sebebi ise OHAL’de temel hak ve özgürlüklere nispeten daha kapsamlı 

sınırlandırmalar getirilebilmesidir. Anayasanın ilgi maddesi şu şekildedir:  

 

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması 

MADDE 15- Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, 

milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, 

durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya 

tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı 

tedbirler alınabilir. 

 

(Değişik: 7/5/2004-5170/2 md.) Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş 

hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama 

hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, 

vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı 

suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile 

saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. 

 

Maddenin lafzından da açıkça anlaşılacağı üzere OHAL ilan edilmiş olması yukarıda 

yaptığımız açıklamaların geçerliliğini etkilemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri devam etmektedir. Dolayısı ile Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesince korunan hakların askıya alınması yahut sınırlandırılması söz 

konusu değildir. Kaldı ki Anayasa m.15, OHAL durumunda dahi kimsenin yaşam 

hakkının ihlal edilemeyeceğini, suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin uygulanmaya 

devam edeceğini net bir şekilde ifade etmektedir.  
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FAYDALI BAĞLANTILAR 

 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) Türkçe metni için bkz: Maddi 

anlamda kanun ve şekli anlamda kanuna ilişkin daha fazla bilgi için bkz:  

http://www.anayasa.gen.tr/kanun.htm  

 AİHS’nin iç hukuka aktarılmasına ilişkin 6366 sayılı kanun için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/

arsiv/8662.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8662.pdf  

 Anayasadan idam cezasını kaldıran 5170 sayılı kanun için bkz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/05/20040522.htm  

 Türk Ceza Kanununda ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin değişiklikleri 

gerçekleştiren 5218 sayılı kanun için bkz:  

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5218.html  

 Maddi anlamda kanun ve şekli anlamda kanuna ilişkin daha fazla bilgi için bkz: 

http://www.anayasa.gen.tr/kanun.htm  

 Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi hakkında daha fazla bilgi için bkz: 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1249  
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