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HUKUKUN YARGILAMA VE 
CEZALANDIRMA İŞLEVİ 

The Function of Law to Judgement and Punishment 

 

Arş. Gör. Köroğlu KAYA * 

 

ÖZET 

İnsan, toplumsal bir varlıktır ve en yalın ifadesiyle hukuk, insan davranışlarını 
düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukukun yargılama ve cezalandırma işlevinin 
anlaşılabilmesi evleviyetle hukukun niteliğinin doğru anlaşılmasını gerektirir. Bir 
kurallar bütünü olarak hukukun, nitelik itibariyle yeni bir düzen kurucu mu yoksa 
mevcut düzeni koruyucu mu olduğu sorusu üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken 
bir husustur. Yargılamanın niteliği ile cezalandırmanın amacı mezkûr soruya 
verilecek cevap çerçevesinde şekillenecek bir nitelik arz etmektedir. Cezalandırmanın 
amacının açıklanması bağlamında faydayı ve kefareti esas alan teori ile karma teori 
ön plana çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Toplum, Düzen, Hukuk, Yargılama, Cezalandırma. 

 

ABSTRACT 

Human is a social being and with its simplest expression, law is a set of rules 
which governing human behaviors. The intelligibility of adjudication and penalization 
function of law requires primarily a true understanding about the nature of the law. 
The question whether law (as a set of rules) in nature is the founder of a new order or 
the protector of current order is an issue that should be carefully considered on. The 
nature of judgement and the purpose of punishment illustrate a feature that will be 
formed in the framework of the answer to the aforementioned question. In context of 
explanation of the purpose of punishment come the theory based on benefit and 
penance into prominence with the combined theory. 

Keywords: Human, Society, Order, Law, Judgement, Punishment. 

 

1. GİRİŞ 

Toplumsal bir varlık olan insan, yaradılışı gereği diğer insanlarla bir arada 
yaşamak ve hayatını idame ettirmek için birtakım sosyal ilişkiler içerisinde bulunmak 
durumundadır. Nitekim insanların ilk çağlardan beri bir toplumsal düzen içerisinde 
veya daha sonra topluma dönüşen topluluklar halinde yaşadıkları tarihi ve sosyolojik 
bir gerçekliktir. Söz konusu toplulukların en ilkel formlarında dahi kendine özgü 
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toplumsal bir düzenin varlığı dikkat çekici bir şekilde karşımıza çıkmaktadır1. Her 
topluluk, kendine özgü bu toplumsal düzeni ayakta tutmak arzu ve gayesi 
içerisindedir. Bu sebeple toplumsal düzeni ihlal eden hareketler suç addedilmekte ve 
bir ceza müeyyidesiyle yaptırıma bağlanmaktadır2. 

Esasen hukuk olarak adlandırdığımız şey de, hukuk uygulamasının mevcut 
olduğunu varsaydığımız en ilkel zamanlarda dahi toplumsal düzene (dayanışmaya) 
aykırılıkların3 (suçların) veya kötülüklerin ortaya çıkması halinde devreye giren ve söz 
konusu aykırılıkları cezalandıran tepkisel mekanizmalar olarak karşımıza 
çıkmaktadır4. Suç teşkil eden fiil ve hareketler toplumsal düzeni ve güvenliği ortadan 
kaldıran, bozan veya en azından tehlikeye atan bir mahiyet arz etmektedir. Hukukun 
bir dalı olarak ceza hukukunun işlevi, suç teşkil eden bu tür fiilleri tespit ve tayin 
ettikten sonra suça karşılık olarak uygulanacak olan yaptırımları da hüküm altına 
almak suretiyle kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, toplumsal barışı tesis etmek 
ve suç işlenmesini önlemektir. 

Bu çalışmada ilk olarak hukuk kavramı, niteliği ve işlevleri bakımından iki farklı 
yaklaşım çerçevesinde ele alınacaktır. Bu doğrultuda hukukun düzen kurucu bir 
kurallar bütünü mü yoksa mevcut toplumsal düzenin devamını sağlayan sistematik 
kaideler toplamı mı olduğu sorusuna tarihi ve sosyolojik perspektiften cevap 
verilmeye çalışılacaktır. Akabinde, hukukun tarihsel açıdan ilk olarak toplumsal 
düzene aykırılıkların (suçların) veya kötülüklerin ortaya çıkması halinde devreye giren 
ve söz konusu aykırılıkları cezalandıran tepkisel mekanizmalar şeklinde ortaya çıktığı 
kabulünden hareketle, hukukun yargılama ve cezalandırma işlevi ile bu işlevlerin 
tarihsel süreç içerisinde uğradığı değişiklikler incelenecektir. Son olarak 
cezalandırmanın amacı üzerinde durulacak ve bu çerçevede cezalandırmanın 
amacına ilişkin faydacı ve kefareti esas alan görüşlere değinilecektir. 

 

2. HUKUK: DÜZEN KURUCU MU MEVCUT DÜZENİ KORUYUCU MU? 

Hukukun yargılama ve cezalandırma işlevinin anlaşılabilmesi, evleviyetle 
hukukun bir sistem olarak niteliğinin doğru bir şekilde tespit edilmesini iktiza eder. 
Herhangi bir sistemin işlevsel (fonksiyonel) açıdan irdelenmesi ve nihayetinde ne tür 
işlevleri yerine getirdiğinin tespiti ise pek tabii sistemin kendisine yüklenen anlam 
çerçevesinde şekillenecektir. Dolayısıyla genelde hukukun daha özelde ise ceza 
hukukunun yargılama ve cezalandırma işlevini açıklamak için bir adım öncesine 
giderek “hukuk”un niteliği sorununu ele almak icap eder. 

Bu amaçla, sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bilimsel ve felsefi 
açıklamalar çerçevesinde, geleneksel ve çağdaş toplum gerçekliğine uygun bir tarzda 
kurgulayarak rasyonel olduğu kadar reel bir hukuk kavramını temellendirmek 
gerekecektir. Hukuk, gerek geçmişteki ilkel toplumların gerekse günümüzdeki çağdaş 

                                                 
1  SONGUR, Haluk; İslam Ceza Hukuku Üzerine: Genel Kısım Özel Kısım Ayrımı ve 

Belirlenmiş Suçlar Bakımından Suçların Taksimi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 1, 2003, s.188. 

2  ARIKAN, Baha; Suç Siyaseti: La politique criminelle, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 3, 
Ankara, 1954, s.206. 

3  CAN, Cahit; Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri ve Genel Gelişim Çizgisi, 2. 
Baskı, Ankara, 2002, s.32.  

4  BALI, Ali Şafak; Hukuk: Tanım Kavram İşlev Nitelik Sorunları, Konya, 2005, s.220. 
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toplumların en temel yapı taşlarından birisidir5. İnsan, toplumsal bir varlıktır. Bu 
toplumsallık, karmaşık ilişkiler yumağını ve dolayısıyla menfaat çatışmalarını 
beraberinde getirir. Bu çerçevede toplumsal yaşamın devamı ve toplumsal düzenin 
sağlanması bir dizi yükümlülüğü, beklentiyi, kaçınmayı ve sosyal düzen kurallarını 
gerekli kılar6. 

Modern paradigmaya göre bu durum, beşeri iradenin ürünü olan ve insan 
davranışlarını düzenleyen bir kurallar sistemini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda 
hukuk da beşeri iradenin ürünü olarak ortaya çıkan, insan davranışını düzenleyen bir 
kurallar manzumesidir7. Buna göre insanlar; davranışlarında ve kaçınmalarında 
kapsamı başka insanlar (veya otoriteler) tarafından belirlenen kanunlara, idari 
emirlere, kararlara ve benzerlerine uygun hareket ederler. Bu bakış açısında hukuk, 
toplumsal gerçeklikten ayrı normatif bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuk 
her şeyden önce bir normlar sistemidir ve davranışlar hukuk normları tarafından 
düzenlenmektedir8. Modern pozitivist anlayışın9 toplumsal gerçekliği göz ardı eden 
hukuku tanımlama ve algılama biçiminin bu yönüyle dar bir mantık örgüsü 
çerçevesinde şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. Bu anlamda öncelikle hukukun 
salt beşeri iradenin ürünü olan herhangi bir norm değil, belirli bir toplumda hukuk 
olarak geçerli olduğuna inanılan, sosyolojik bir karşılığı olan ve bu açıdan böyle bir 
onamaya ihtiyaç duymayan diğer normlardan herhangi bir onamaya ihtiyaç 
duymaması yönüyle ayrılan normlar olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca hukuk 
kavramından sadece yürürlükte olan10 değil, aynı zamanda geçerli olan 
(uygulanabilen) normların (kanunların) anlaşılması gerektiğini dikkatle vurgulamak 
icap eder. Başka bir ifadeyle yasal düzenlemeler kâğıt üstünde kalmayıp gerçek 
hayatta uygulanabilir oldukları ölçüde hukuk olarak adlandırılabilir11. Zira yürürlükte 
olduğu halde pratik hiçbir karşılığı, değeri ve uygulanabilirliği bulunmayan nice 
normlar vardır ki bunların kanuni oldukları konusunda tartışma yoktur. Fakat hukuki 
olup olmadıkları üzerinde derinlemesine düşünülmesi gereken bir husustur. Örneğin, 
25.11.1925 tarih ve 671 sayılı Şapka İktisası12 Hakkında Kanun’un 1. maddesi, 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idare-i umumiye ve mahalliye ve bilumum 
müessesata mensup memurin ve müstahdemin, Türk milletinin giymiş olduğu 

                                                 
5  BALI, Hukuk, s.9. 
6  BİLGE, Necip; Hukuk Başlangıcı: Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, 24. Bası, 

Ankara, 2008, s.1-3. 
7  HAFIZOĞULLARI, Zeki; Bir Kültür Ürünü Olarak Hukuk Düzeni, auhf.ankara.edu.tr/...arsiv/ 

.../AUHF-1996-45-01-04-Hafizogullari.pdf, Erişim Tarihi: 02.12.2013, s.2, 6. 
8  GÜRİZ, Adnan; Hukuk Felsefesi, 7. Baskı, Ankara, 2007, s.1. 
9  Konuyla ilgili geniş bilgi ve tartışmalar için bkz., AKTAŞ, Sururi; Pozitivist Hukuk Kavramı 

Üzerine Eleştirisel Bir Refleksiyon, Atatürk Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C.IV, S.1-2, 2000, s.257-274; GÜRİZ; s.1-4, 267-317; BİLGE, 26. 

10  Bununla Anayasa ile belirlenen sınırlar içerisinde yasama organı tarafından usulüne uygun 
bir şekilde çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra kanun metninde belirtilen 
sürede, süre belirtilmemişse 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Nesir ve İlanı 
Hakkında Kanun`a göre, Resmi Gazete`de yayınlanmasından itibaren 45 gün sonra 
yürürlüğe girecek olan normlar kastedilmektedir (AKYILMAZ, Bahtiyar, SEZGİNER; Murat, 
KAYA Cemil; Türk İdare Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2012, s.51-52; ÖZBUDUN, Ergun; Türk 
Anayasa Hukuku, 12. Baskı, Ankara, 2011, s.217-220). 

11  ÖZBEK, Veli Özer; Ceza Adaletinin Sağlanmasında Temel Etik İlkeler, Ceza Hukuku 
Dergisi, S.15, Ankara, 2011, s.13. 

12  Giymek, giydirmek anlamlarına gelmektedir (MUTÇALI, Serdar; Türkçe – Arapça Sözlük, 
İstanbul, 2004, s.365). 
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şapkayı giymek mecburiyetindedirler. Türkiye halkının da umumî serpuşu13 şapka 
olup buna aykırı bir alışkanlığın devamını hükümet men eder” demek suretiyle şapka 
giyilmesini hem memurlar hem de halk için kanunen zorunlu hale getirmiş ve bu 
zorunluluğa aykırı hareket edenler cezalandırılmış hatta idam edilmişlerdir. 

Türk Ceza Kanunu’nun 222. maddesine göre, 25.11.1925 tarih ve 671 sayılı 
Şapka İktisası Hakkında Kanun’un koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı 
hareket edenler için iki aydan altı aya kadar hapis cezası öngörülmektedir14. Bu 
hüküm 13 Mart 2014 tarihine kadar yürürlükte kalabilmiştir15. Ne var ki anılan 671 
sayılı Kanun ve onun bir yansıması (veya yaptırımı) olarak düzenlenen 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükmü; yasama organının çıkardığı, yürürlükte olan ve 
fakat uygulamada herhangi bir geçerliliği, değeri ve karşılığı olmayan bir mahiyet arz 
etmektedir. Bu durum, hukukun sadece kanun koyucunun iradesinin bir tezahürü 
olamayacağına, etkili ve uygulanabilir bir hukuk siyasetinin tarihi, sosyolojik ve 
kriminolojik araştırma ve verilere dayanması gerektiğine aksi halde ihdas edilen cezai 
hükümlerin zaman içerisinde kadük (değersiz – hükümsüz)16 kalabileceğine güzel bir 
örnek teşkil etmektedir. 

Bu bağlamda, yürürlükte olan değil de geçerli olan normlardan bahsedilmekle 
hukukun salt devletin çıkardığı şeklen geçerli esasen yok hükmündeki kurallara 
indirgenmediği, bununla birlikte tamamen bir hayale, ideale de yükseltilmediğine 
vurgu yapılmaktadır. Başka bir ifadeyle, tanımlamaya çalıştığımız ve kabul ettiğimiz 
hukuk, toplumsal değerlerden tamamen kopuk salt pozitif normlardan oluşmadığı gibi 
toplumsal realitesi olmayan hayali bir hukuk da değildir17. Hukuk bir anlamda, “içinde 
varlık bulduğu ancak varlığını kendisine borçlu olmadığı toplumsal yaşamın bir düzen 
içerisinde sürdürülebilmesine hizmet eden, soyut adalet idealini belirli bir zaman ve 
mekânda somutlaştırmayı gaye edinen pozitif düzenleme ve uygulamalar ile onların 
ruhu mesabesindeki ideal değerlerden oluşur”18. 

Kuşkusuz hukuk kavramına yüklenen anlam hukukun işlevlerinin tespitinde 
belirleyici olmaktadır. Hukuku, toplumu dönüştüren bir toplum mühendisliği aracı 
olarak gören modern pozitivist yaklaşıma göre toplum geri kalmıştır ve hukukun temel 
işlevi toplumu geri kalmışlıktan kurtarıp çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmaktır19. 
Bu da yargılama ve cezalandırmanın, dolayısıyla ceza adaletinin (daha doğru bir 
ifadeyle ceza adaletsizliğinin) şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu anlamda 
Şapka İktisası Hakkında Kanun, hukuku toplumu dönüştüren bir araç (bir toplum 
mühendisliği aracı) olarak kabul eden modern pozitivist anlayışın ve türevi olan suç 
ve ceza siyasetinin en somut tezahürüdür. 

                                                 
13  Serpuş, başlık, başa giyilen şey anlamlarına gelmektedir (YILMAZ, Ejder; Hukuk Sözlüğü, 

9. Baskı, Ankara, 2005, s.1089). 
14  Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda aynı hüküm 526. maddesinde düzenleme altına 

alınmıştır. 
15  13 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6529 sayılı ”Temel Hak 

ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un 16. maddesinin (e) bendi uyarınca şapka giymeyenler için ceza öngören hüküm 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bkz. Madde 16 – Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; 
e) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 222’nci maddesi, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

16  YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, s.621. 
17  BALI, Hukuk, s.209. 
18  BALI, Hukuk, s.263. 
19  HAFIZOĞULLARI (N), Bir Kültür Ürünü, s.19-20. 
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Uygulandığı toplumun kültürel kodlarından ve değerler silsilesinden 
beslenmeyen veya en azından esinlenmeyen bir ceza adalet sisteminin bir ide olarak 
adaleti gerçekleştirme kabiliyeti şüpheli olduğu gibi tarihi, sosyolojik, kriminolojik ve 
antropolojik açılardan da tartışmaya açıktır. Antropolojik açıdan hukuk, insanlar 
tarafından oluşturulmuş olan kültürün bir parçası olup kültürel bir öğedir. Dolayısıyla 
hukuk kuralları kültürel değerlerle yoğrulan bu değerler çerçevesinde doğru ve yanlış 
davranış modellerini açıklayan kurallar olmak durumundadır. Bir halkın hukuku, 
birçok durumda kanun koyucunun iradesi karışsa bile temel çizgileriyle tıpkı dil, sanat 
ve yaşam tarzı gibi o halkın ruhunun ürünüdür20. Şu halde bir kültür içerisinde varlık 
bulmuş herhangi bir kuralın o kültürden olmayan başka insanlar bakımından kanun 
niteliği taşısa da hukuk niteliği taşıması kabul edilebilir görülmemektedir21. Olsa olsa 
bir ideolojinin hukuk adı altında başka bir topluma dikte edilmesi şeklinde izah 
edilebilir. 

İşte hukukun niteliği ve işlevi sorunu tam da bu noktada büyük önem 
kazanmaktadır. Hukuk bilimi, hukuk teorisi, hukuk sosyolojisi ve hatta hukuk felsefesi 
çalışmalarının hemen hepsinde rastladığımız şekliyle hukukun işlevi, toplumsal 
düzeni sağlamaktır. Nitekim hukukun toplumsal düzeni sağladığına ilişkin benzer 
ifadeler bütün hukuk başlangıcı, hukuka giriş, hukukun temel kavramları ve benzeri 
temel hukuk kitaplarının değişmez ilk cümlesidir22. Hukukun temel işlevi gerçekten 
sadece düzeni sağlamak mıdır ve sadece bununla mı sınırlıdır? Denilebilir ki, her 
insan topluluğunda hukuk benzer bir işlevi yerine getirmek, toplumsal bir ihtiyacı 
karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Günümüzde hukukun yerine getirdiği işlev ve onun 
ortaya çıkmasını gerektiren toplumsal ihtiyaç yaygın olarak “düzen” kavramıyla temsil 
edilmektedir23. Dolayısıyla bir toplumda düzeni sağlamaya, daha doğru bir ifadeyle 
var olan düzeni korumaya ve devam ettirmeye yönelik kaideleri, kuralları ve bunlara 
kaynaklık eden temel değerleri hukuk olarak kabul etmek tarihi ve sosyolojik olarak 
daha doğru olacaktır24. 

Ne var ki çağdaş hukukçuların çoğunluğu hukuku, mevcut düzenin devamını 
temin eden olgusal bir gerçeklikten ziyade mevcut düzene alternatif yeni bir düzen, 
olanın değil olması gerekenin, ideal toplum tasarımının ve ekseriyetle ideolojilerin 
öngördüğü bir düzen olarak kabul etmektedir25. Bu yaklaşıma göre, bir düzen olarak 
hukuk bu yönüyle hiçbir zaman tamamıyla gerçek toplumsal yaşamı göstermez. 
Hukuk, “olan” değil “olması gereken”26 bir düzendir27. Öyleyse olan ve geri kalmışlığı 
sebebiyle değiştirilmesi gereken bir toplumsal düzen vardır. Bunu gerçekleştirmek ve 
dolayısıyla toplumu dönüştürerek ileriye götürmek (!) için yaptırım gücü destekli 
hukuk, özellikle de ceza hukuku uygun bir araç olarak kabul edilmekte ve 
                                                 
20  HAFIZOĞULLARI, s.8. Naklen: ANTOLİSEİ, Manuale di diritto penale, PG., Milano, 1980, 

s.47. 
21  BALI, Hukuk, s.214. 
22  TEZİÇ; Erdoğan; Anayasa Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, 1997, s.2; BİLGE, s.12-13; GÜRİZ, 

s.1-4.  
23  CAN, s.69-71. 
24  BALI, Hukuk, s.214-215. 
25  BİLGE, s.26; GÜRİZ, s.2. 
26  BİLGE, s.26; BALI, Ali Şafak; İdeolojilerin Hukuku mu? Hukuk İdeolojisi mi?, Hukuk 

Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 19. Kitap, İstanbul, 2010, s.150-152; IŞIKTAÇ, Yasemin; 
Toplum ve Hukuk, in: Sosyolojiye Giriş, Hazırlayan: İhsan Sezal, 2. Baskı, Ankara, 2003, 
s.454. 

27  ARAL, Vecdi; Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul, 2010, s.171-172. 
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kullanılmaktadır. Doğal olarak yargılama ve cezalandırma da bu pozitivist hukuki 
yaklaşımın gereklerine uygun olarak formüle edilmek ve hayata geçirilmek 
durumundadır. Bu bağlamda önem arz eden ve üzerinde ehemmiyetle durulması 
gereken husus, bunun genelde adaleti özelde ceza adaletini sağlamaya uygun bir 
hukuki yaklaşım tarzı olup olmadığıdır. Zira hukuk Aral’ın ifadesiyle “adalete yönelmiş 
ve adaletin bizatihi ifadesi olan toplumsal bir düzenin tezahürüdür28“. 

 

3. HUKUKUN YARGILAMA İŞLEVİ 

Çağdaş toplumlarda devletin en önemli varlık nedenlerinden ve aynı zamanda 
sahip olduğu en güçlü erklerden birisi yargıdır29. Verili hukuksal bir düzenin 
sürdürülebilirliğini temin etmek amacına yönelik bir işlevi yerine getiren30 ve aynı 
zamanda haklar arasındaki uyuşmazlığı hukuka uygun bir şekilde çözmek anlamına 
gelen yargılama, hukuk düzeninin hayata geçirilmesini ve idamesini sağlayan 
araçlardan birini oluşturur31. Hukuka aykırı davranışlarla toplumsal düzende 
aksamaya sebebiyet veren veya toplumsal düzenin bozulmasına yol açan 
eylemlerin cezalandırılması başta olmak üzere yargı(lama) faaliyeti, toplumsal 
hayatın düzen, dirlik ve esenlik içerisinde devam etmesinin güvencesi olma işlevini 
yerine getirmektedir. Uyuşmazlık veya belirsizlik konusu olan bir durumun, hukuk 
normları çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutulması ve nihayetinde uyuşmazlık 
veya belirsizliğin bir hükümle giderilmesi bir bütün olarak hukukun yargılama işlevini 
oluşturur32. 

Yargılama faaliyeti ve işlevi, toplumun bütününü ilgilendirmesi ve önemli 
toplumsal bir etki doğurabilme potansiyeli taşıması dolayısıyla sistematik, düzenli ve 
istikrarlı bir biçimde yerine getirilmesi gereken bir mahiyeti haizdir. Nitekim tarihsel 
süreç içerisinde de modern öncesi feodal yapının yıkılması ve moderniteyle birlikte 
ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte yasama, yürütme ve “yargılama” erkleri 
karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Bu durum diğerleriyle birlikte yargılama erkinin 
de uzman, sistemli kadrolara ve kurumlara devredilmesi ihtiyacını doğurmuştur33. Bu 
yüzden olsa gerek çağdaş siyasal toplumlarda kamusal bir hizmet olan yargılama 
faaliyetini yerine getirme görevi devlete verilmiş bulunmaktadır34. Devlet denilen 
mekanizma da bu görevi toplumdan aldığı destekle ve güçle; başka bir ifadeyle 
meşru güç kullanımı aracılığıyla yerine getirmektedir. Bir görüşe göre eğer devletin 
arkasında bu şekilde toplumsal bir destek olmasaydı yani yargılama “millet adına” 
veya kimi hukuk sistemlerinde olduğu gibi “Allah adına” yapılmasaydı yargılama 
faaliyetinin istikrarlı bir biçimde yürütülmesi mümkün olmazdı35. İlkel toplumlarda da 
                                                 
28  ARAL, s.159. 
29  Erkler ve erkler ayrılığı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZBUDUN; s.185-200; TEZİÇ, 384-

391. 
30  BALI, Ali Şafak; Hukuk – Toplum – Siyaset, 1. Baskı, Konya, 2011, s.55. 
31  HAFIZOĞULLARI, Zeki; Ceza Hukuku Düzeninde Cezalandırma Hukuki İlişkisi, s.7, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ic2WsS8qUEJ:www.zekihafizogullari. 
com/Makaleler/cezalandirma%2520hakki.doc+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, Erişim Tarihi: 
26.12.2013. 

32  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.56. 
33  SARI, Özgür / ÖNKAL, Güncel; Suç Sosyolojisi – Ceza Felsefesi, Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi Arkivi, 21. Kitap, İstanbul, 2010, s.170, 173. 
34  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, 56-57. 
35  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.56. 
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benzer şekilde yargılama yetkisinin tanrılardan alındığına inanılmaktaydı. Örneğin, 
Eski Babil ve Hitit gibi Önasya toplumlarındaki anlayışa göre kral, yargılama yetkisini 
Tanrı’dan almıştır36. Osmanlı devletinde ise yargılama faaliyetini gerçekleştiren kadı, 
“sultan adına” onun adaletini dağıtan bağımsız bir yargıç konumundadır37. 

Bununla birlikte devlet ile yargılama faaliyeti arasındaki ilişki zaruri bir nitelik arz 
etmemektedir. Yargılama faaliyeti, çağdaş toplumlarda devletin üç temel erkinden biri 
olarak nitelendirilse de, işlev ve niteliği itibariyle esasen devlete değil millete ait bir 
yetkidir. Daha açık bir ifadeyle, sosyolojik ve tarihsel gerçeklik bakımından yargılama 
faaliyeti, hukuksallığın ortaya çıkmasında ve belirlenmesinde rol oynayan faktörlerin 
en önemlisi olduğu halde bu faaliyetin devlet tarafından gerçekleştirilmesi 
zorunluluğu yoktur. Devlet olmadan da hukukun bir işlevi olarak yargısal faaliyetlerin 
yürütülmesi imkân dâhilindedir. Bu anlamda “devleti temsil etsin veya etmesin, meşru 
bir güç kullanma tekeliyle donatılmış bir kişinin veya kurumun adaleti gerçekleştirmek 
adına icra ettiği yargılama faaliyetinin hukuksallığı bağlamında herhangi bir sorun 
çıkmayacaktır38“. Bu durumda devlet de bütün eylem ve işlemleri bakımından 
herhangi bir birey gibi hukukun yargılama işlevi çerçevesinde yargılanabilen bir süje 
konumuna gelecektir39. Hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti ilkeleri tam olarak bunu 
gerektirir. Nitekim çağdaş hukuk sistemlerinde yargılama faaliyeti, devlet namına 
değil millet adına gerçekleştirilen ve yetkisini doğrudan doğruya milletin kendisinden 
alan bir faaliyettir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 9. maddesi bu gerçeğin pozitif 
hukuktaki karşılığını oluşturan bir örnek olarak zikredilebilir. Buna göre yargılama 
yetkisi, bağımsız mahkemelerce “Türk Milleti adına” kullanılacaktır40. 

Hukukun yargılama işlevinin, cezalandırmanın ilk adımını oluşturduğunu veya 
cezalandırma düşüncesinin bir ürünü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Başka bir 
ifadeyle, tarihi ve sosyolojik açıdan hukuksallık, cezalandırma düşüncesinin bir ürünü 
olarak yargılama faaliyeti görünümünde ortaya çıkmıştır. Cezalandırıcı düşünceyle 
birlikte doğan ve varlığını sürdüren yargılama faaliyeti, cezayı mucip eylemi 
gerçekleştiren herkese karşı uygulanabilecek bir nitelik arz etmektedir. Hukuksal bir 
faaliyet olarak yargılama faaliyetinin varlığı toplumsal barışın sağlanması ve devamı 
bakımından hayati derecede önemlidir. Zira kurumsallaşmış bir yargılama faaliyetinin 
bulunmaması, haksızlığa maruz kalan herkesi kendi adaletini sağlamaya sevk 
edebilecek bir potansiyel taşımaktadır. Bu durumda norma veya toplumsal düzene 
aykırı eylemlerden zarar gören kişilerin, eylemi gerçekleştiren kişilere kin beslemesi, 
intikam alma duygusu ile hareket etmesi, öç almaya çalışması41 ve sonuç olarak 
toplumsal düzen ve barışın bozulması kaçınılmaz olacaktır42. 

Norm ihlali sebebiyle toplumda ortaya çıkan huzursuzluğun ve infialin yargılama 
ile yatıştırılmaması halinde toplumsal intikam duygusunun devreye girmesinin, 

                                                 
36  BAYRAKTAR, Köksal; Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza, Suç ve Ceza 

(Ceza Hukuku) Dergisi, Sayı: 2, 2008, s.214-215. 
37  KOÇ, Yunus / TUĞLUCA, Murat; Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Yargılama ve 

Toplumsal Yapı, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, İstanbul, 2006, s.8, 14, 24. 
38  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.56. 
39  Fatih Sultan Mehmed’in Kadı Hızır Bey Çelebi tarafından yargılanması ve elinin kesilmesine 

hükmedilmesi bu anlamda güzel bir örnek teşkil etmektedir (BUĞRA, Tokatlı; Fatih: İlk 
Büyük Topçu, Popüler Tarih Dergisi, Sayı: 33, 2003, s.56-59). 

40  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.56-57. 
41  SARI / ÖNKAL, s.169. 
42  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.60. 
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insanların kendi kendilerinin savcısı ve yargıcı olarak kendi adaletlerini hukuk dışında 
ve gerekirse vahşice gerçekleştirme arayışına girmelerinin önü açılabilir43. Nitekim 
kurumsallaşmış bir yargılama faaliyetinin bulunmadığı dönemlerde öç ve intikam 
alma şeklindeki hak arama yöntemlerinin yaygın olduğu tarihsel bir gerçekliktir44. 
Tarihsel süreç içerisinde cezalandırmanın (örneğin, Çin ceza hukuku) genel olarak 
intikam esasına dayandığı görülmektedir. İşlenen fiilin özelliğine göre suç işleyen kişi, 
suçtan zarar gören kişinin akrabaları veya bizzat kendisi tarafından takip edilerek 
cezalandırılmaktadır. Bu çerçevede suçlu, işlediği fiile aynen maruz bırakılmakta, 
işlediği suçla aynı özellikte bir cezaya çarptırılmaktadır. Örneğin, adam öldüren kişi, 
öldürülen şahsın akrabası tarafından takip olunmakta ve yakalandığında 
öldürülmektedir45. Bu açıdan bakıldığında, norm ihlallerinin kurumsal bir otorite 
tarafından toplumun vicdanında cezalandırılması şeklinde karşımıza çıkan yargılama 
faaliyeti, insanların birlikte huzur içerisinde yaşamaları bakımından önemli bir işlevi 
yerine getirmektedir46. Zira hukukun kurumsal bir otorite eliyle 
işletilmemesi/işletilememesi hukuk düzeninin yanı başında yer alan ve uyuşmazlık 
halinde sosyolojik otorite prensibine göre hukuk düzenine takaddüm eden ve 
alternatif somut bir düzen oluşturan (öç ve intikam almaya dayalı kan davaları gibi) 
başka bir otoriteyi meşrulaştırmaktadır47. 

Yargılama faaliyetinin cezalandırma düşüncesinin bir ürünü olduğu kabulünden 
hareketle, sonunda herhangi bir ceza hükmü olmayan uyuşmazlık çözümlerinin 
(medeni yargılamanın) yargılama faaliyeti olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir48. 
Herhangi bir cezai hüküm içermeyen medeni yargılama, yargılamanın sonuçlarının 
doğrudan doğruya davaya katılmış olanların özel hukuki münasebetlerine ilişkin 
olmanın dışında toplumun genelini ilgilendiren bir faaliyet olmaktan uzaktır49. Bu 
yargılama türünde amaç, daha ziyade taraf menfaatleri arasında adilane bir 
uzlaşmayı sağlamaktır. Bunun içindir ki, yargılama erkinin sahibi olan devletin medeni 
yargılama hukukundaki ödev ve yükümlülükleri ceza yargılamasındakinden daha 
azdır. Öyle ki medeni yargılamada taraflar kendi özel menfaatleri konusunda 
anlaşamadıklarında devlet, taraflar medeni yargılamaya başvurma yönündeki 
inisiyatiflerini kullanıncaya kadar bekler. Devlet, tarafları medeni yargılama içim 
zorlamaz ancak kendisine bir başvuru olduğunda harekete geçer50. 

Benzer şekilde, çekişmesiz yargı (nizasız kaza) olarak da adlandırılan isim veya 
yaş tashihi, kazai rüşt kararı, evlenmeye izin verilmesi gibi muhakeme faaliyetlerinin, 
tipik birer bürokratik faaliyet olarak kabul edilmesi ve yargılama faaliyeti içerisinde 
değerlendirilmemesi icap eder. Zira bu tür uyuşmazlıkların kamusal bir yönü olmadığı 
gibi hâkimlerin maddi gerçeği re’sen tahkik edememesi, tarafların iddia ve delilleriyle 
bağlı olması yüzünden çoğu zaman gerçek anlamda bir yargılama faaliyeti de 
yapıl(a)mamaktadır51. Mahkemenin yaptığı, taraflarca ibraz olunan delillerin takdiri ile 

                                                 
43  BAYRAKTAR, s.213-214. 
44  YILMAZ, A. Reha; Medeniyetlerin Devlet ve Hukuk Tarihi, Bakü, 2006, s.86, 164. 
45  YILMAZ, Medeniyetlerin, s.86. 
46  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.60. 
47  HENCKEL, Wolfram; Yargılama Hukuku Kurallarının Adalet Değeri Üzerine, Çeviren: Ergun 

Önen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, Ankara, 1969, s.236.  
48  BALI, s.61. 
49  HENCKEL, s.242. 
50  HENCKEL, s.242. 
51  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.61-62. 
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yine taraflarca arz edilen vakıaya kanun hükmünün tatbikinden başka bir şey değildir. 
Mahkemenin burada sadece yardım edici, hizmet verici bir işlevi bulunmaktadır52. Bu 
yönüyle yargılama hukuku kuralları, hiçbir zaman bizatihi amaç değildir, aksine 
davayla ulaşılmak istenen amaç için başvurulan bir vasıta konumundadırlar. 
Dolayısıyla bu şekilde sırf formaliteye uysun, güdülen amaç gerçekleşsin diye 
yürütülen şekilciliğin hukuki hiçbir değeri yoktu53. Bu tür uyuşmazlıklar için mesleki, 
teknik ve bilimsel uzmanlık alanları kurumsal bir niteliğe büründürülerek 
yetkilendirilebilir. Örneğin, Osmanlı mahkemelerinde hukuk ve ceza ayrımı yoktur. 
Mahkemeler her türlü yargılama ile birlikte noterlik işlerini de yürütmekteydiler. Dikkat 
edilmelidir ki burada bahsedilen noter işleri yargılama niteliğindeki işler değildir54. 
Bugün de bu tür işlemler yargılama faaliyeti dışında belki yine mahkemeler tarafından 
veya evlendirme dairesiyle paralel bir yetkiye sahip kılınan bir “boşanma dairesince” 
tarafların başvurusu üzerine yapılabilmelidir. Nitekim anlaşmalı boşanmayla ilgili bir 
uyuşmazlıkta hâkim daha çok bir noter işlevi görmektedir. Kaldı ki, günümüzde her 
ne kadar yargılama faaliyetinin sözü edilen niteliğinden dolayı olmasa da (daha 
ziyade iş yükü, davaların çözüme kavuşturulmasının gecikmesi ve ekonomik 
zararların önlenmesi gibi gerekçelerle) benzer bir yaklaşımın giderek benimsenmeye 
başlandığı görülmektedir55. Tarafların haklarını özel hakem heyetlerinde aramaya 
yönelmeleri de bir başka örnek teşkil etmektedir56. 

Bu çerçevede uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesini öngören tahkim, 
uzlaştırma, uzlaşma, hakeme başvurma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 
geliştirilmekte ve pozitif hukukta giderek bu nevi çözüm yöntemlerine yer 
verilmektedir. Birçok ceza hukuku sisteminde mevcut olan ve son yıllarda ülkemizde 
de gerek yasal düzenlemeler bazında gerekse genel yaklaşım bağlamında üzerinde 
durulan “uzlaşma” ve “uzlaştırma” (CMK 253; CMK 254) gibi kurumlarla birçok 
uyuşmazlık mahkemeye taşınmadan taraflar arasında çözüme kavuşturulmaya 
çalışılmaktadır. Bu vesileyle hem tarafların memnuniyeti sağlanmakta hem de devlet 
zaman, mekân ve para israfından kurtulmaktadır. 

Ceza yargılaması faaliyetiyle hedeflenen nihai amaç, hukukun idesi olan adaleti 
tesis etmektir. Adaletin tesis edilmesi ise normdan sapan ve toplumsal düzeni ihlal 
eden davranışın cezalandırılmasını ve bu ihlali gerçekleştiren kişiye ihlal teşkil eden 
davranışının bedelinin ödetilmesini iktiza eder. Aksi takdirde haksızlığın giderilmesi, 
örneğin, haksız olarak alınmış olanın geri verilmesi, maddi zararın tazmin edilmesi, 
zamanında ödenmemiş borcun ödettirilmesi gibi salt icrai bir faaliyeti gerçekleştirmek 
için yargılama faaliyetine ve bu faaliyeti gerçekleştirecek bir uzmanlığa ihtiyaç yoktur. 
Benzer şekilde, savcının bir cinayet sanığını dava etmesiyle kiralayanın kiracıdan 
birikmiş kira taksitlerini talep etmesi birbirinden tamamen farklı şeylerdir57. Medeni 
yargılama kapsamında sayılan iş ve işlemler, bu amaçla kurulacak uzman bir başka 
kamusal veya özel organ tarafından da pekâlâ yerine getirilebilir58. 

                                                 
52  HENCKEL, s.242 ve 244. 
53  HENCKEL, s.235. 
54  KOÇ / TUĞLUCA, s.14. 
55  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.61-62. 
56  HENCKEL, s.244. 
57  HENCKEL, s.241. 
58  Nitekim mevcut uygulamada mahkemeler de zaten bilirkişilik müessesesi çerçevesinde ilgili 

alanın uzmanlarına başvurmakta ve çoğu zaman uzman raporu doğrultusunda karar 
vermektedir.  
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Yargılama ise yukarıda sayılan icraatlardan ziyade ihlal eylemini gerçekleştiren 
kişinin; bu eyleminin toplumsal ve/veya normatif bir yasakla çatışma halinde olup 
olmadığının tespitine ve nihayetinde bir çatışmanın varlığının tespiti halinde 
cezalandırılmasına ilişkin bir faaliyettir. Aksi takdirde insanlar yaptıklarının yanlarına 
kâr kalacağı mülahazasıyla normatif hükümleri ve toplumsal düzeni ihlal etme 
eğilimlerini sürdüreceklerdir59. Bu da ceza hukukunun kendisinden beklenen caydırıcı 
etkiyi gösterememesi, adalete olan güvenin sarsılması60 ve düzen halinin bir kaos ve 
intikam dünyasına dönüşmesi anlamına gelecektir. Sonuç olarak yargılama, toplum 
adına ve fakat kamusal bir otorite tarafından yerine getirilmesi gereken hukuki bir 
faaliyettir. Bununla birlikte yargılama faaliyeti, işi salt pozitif hukuku uygulamak olan 
teknisyenler tarafından yerine getirilen teknik bir faaliyetten ibaret değildir61. Pozitif 
hukuk anlayışı çerçevesinde şekillenen mer’i hukukun pozitif bir bakış açısıyla 
yapılan tanımıyla yetinen bir yargıç, adaletin gerektirdiği yükümlülükler karşısındaki 
yetersizliği nispetinde politik maksatlı kötü kullanımlara maruz bırakılmış olabilir62. 

Ne var ki yargılamanın adil bir biçimde yerine getirilmesi, ilk topluluklardan 
günümüze kadar hukuka, hukukun yargılama ve cezalandırma işlevine hâkim olan bir 
düşüncedir. Nitekim yargıcın yargılamayı doğru ve adil bir biçimde gerçekleştirmesi 
gerektiği Hammurabi63 ve Hitit kanunlarında dahi açıkça belirtilmiş ve haksız karar 
veren kişinin bir daha yargıçlık yapamayacağı belirtilmiştir64. Öyleyse adil bir yargıç, 
hukuku yalnızca uygulamakla kalmayıp aynı zamanda bunun üzerinde düşünen, 
mevcut kanun hükmünün neden başka türlü değil de mevcut haliyle düzenlendiğini 
sorgulayan, münferit bir hukuki esasın hukuk düzeninin bütünü içerisinde 
kendisinden beklenileni (adaleti) yerine getirip getirmediğini ve bunu ne derece 
gerçekleştirebildiğini irdeleyen kişi olmalıdır65. Dolayısıyla yargıçların, yargılama 
faaliyeti için özel olarak yetiştirilmiş uzman kişiler olması gerekir. Öyle ki somut bir 
uyuşmazlıkla veya çözüm bekleyen bir sorunla karşılaştıklarında öncelikli hedefleri, 
soyut kuralın anlamını ve somut olaya nasıl uygulayacaklarını belirlemek değil, 
sorunu adaletli bir biçimde nasıl çözeceklerini düşünmeleri olmalıdır. Dolayısıyla farklı 
olaylarda aynı kanun hükmünü uyguluyor olsalar bile, niteliği itibariyle soyut ve genel 
olan ilgili kanun hükmünü her somut olaya göre yeniden yorumlamak, formüle etmek 
ve bir anlamda ilgili hükmü somut olayla ilgili kararında adeta yeniden yazmak 
durumundadırlar. Bu yüzden de aynı veya benzer olaylarda bile aynı mahkemeden 
farklı veya bir öncekine tamamen zıt kararların çıkması bugünkü algının aksine 
şaşırtıcı olmamalıdır66. 

                                                 
59  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.63. 
60  SARI / ÖNKAL, s.176. 
61  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.63. 
62  HENCKEL, s.231. 
63  Hammurabi Kanunları m.5`e göre: “Eğer bir yargıç bir davaya bakar ve bir karara varırsa 

verdiği hükmü yazılı olarak akdim eder; daha sonra verdiği kararda bir hata ortaya çıkarsa ve 
bu kendi hatasından kaynaklanırsa o zaman davada onun tarafından kararlaştırılan para 
cezasının on iki katini öder ve halka ilan edilerek yargıçlık makamından el çektirilir ve bir 
daha asla yargıçlık icra etmek için oraya oturamaz.” AKTAN, Coşkun Can; Haklar ve 
Özgürlükler Antolojisi, 2. Baskı, Ankara, 2003, s.39.  

64  BAYRAKTAR, s.214 ve216. 
65  HENCKEL, s.231. 
66  BALI, Hukuk – Toplum – Siyaset, s.64. 
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4. HUKUKUN CEZALANDIRMA İŞLEVİ 

4.1. Cezalandırmanın Niteliği 

Suç teşkil eden fiiller toplumsal düzeni ve/veya bireysel hakları ihlal eden bir 
mahiyeti haizdir. Her toplum için suça vücut veren fiiller farklılık arz etmekle birlikte 
değişmeyen şey, bu tür fiillerin cezalandırılması gerektiği noktasındaki ortak düşünce 
ve kanaattir67. Cezalandırma; niteliği ve amacı itibariyle cezanın uygulanmaya 
başlandığı ilk zamanlardan günümüze kadar filozofların, hukukçuların, idarecilerin, 
psikologların, fikir adamlarının, ahlak bilimcilerinin kısaca bütün toplum bilimcilerin 
hatta toplumun bizatihi kendisinin ilgisini çeken bir konu olmuştur68. Çağdaş hukuk 
sistemleri açısından suç teşkil eden fiilin icra edilmesiyle birlikte suç işleyen kişiyle 
(fail) devlet arasında bir cezalandırma ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki hukuki bir 
ilişkidir69. Cezalandırma hakkı veya cezalandırma yetkisi olarak da adlandırılan bu 
ilişki, devlet bakımından önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, suç teşkil 
eden fiili icra eden kişinin yargılanmasını ve nihayetinde cezalandırılmasını 
gerektirmektedir70. 

İnsanların toplumsal bir düzen içinde birlikte yaşamaları için bir düzen ve 
intizamın gerekliliği açıktır. Dolayısıyla düzen ve intizamın ihlali doğal olarak 
toplumun zararına olacağı için bunu ihlal edenlerin bir tepkiyle/yaptırımla 
yüzleşmeleri iktiza eder71. Hukuk uygulamasının mevcut olduğunu varsaydığımız en 
ilkel72 zamanlardan başlamak üzere hukuk olarak adlandırılan ilk şey, aslında doğru 
veya yanlışın, iyi ya da kötünün bilgisini veren73 kutsal sözlerden ziyade iyiye, 
doğruya ve toplumsal düzene aykırılıkların (suçların) veya kötülüklerin ortaya çıkması 
halinde devreye giren ve söz konusu aykırılıkları cezalandıran tepkisel mekanizmalar 
olarak karşımıza çıkmaktadır74. Bu görüşü destekler mahiyette, İslam hukukunda ve 
Arapça hukuk metinlerinde cezanın karşılığı olarak “ukûbe” kavramı kullanılmaktadır. 
Ukûbe veya ikâb kavramı kötülüğün, günahın (suçun) karşılığı olmak üzere ceza, 
cezalandırma ve müeyyide anlamlarına gelmektedir75. Etik açıdan da hukukun bir 
işlevi olarak cezalandırma, genel bir adalet kuramı altında adını anabileceğimiz hak, 
iyi ve doğru arasındaki ilişkiyle temellendirilmektedir76. Bu yaklaşıma paralel olarak 
Sümerlerde ceza hukuku, toplumsal düzeni bozucu (kötü) nitelikteki eylemleri 
gerçekleştiren suçluların otorite tarafından takip edilerek cezalandırılmaları şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Mevcut otorite, fertler tarafından gerçekleştirilen ve içtimai 

                                                 
67  CAN, s.33-34. 
68  KAHVECİ, Nuri; Hukuk Açısından Ceza Vermenin Teleolojik Boyutu, Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 2003, s.21. 
69  Cezalandırmanın hukuki bir ilişki olmadığı bağlamında aksi yöndeki görüşler için bkz. 

HAFIZOĞULLARI, Ceza Hukuku Düzeninde, s.5.  
70  HAFIZOĞULLARI, Ceza Hukuku Düzeninde, s.6. 
71  SONGUR, s.187-188. 
72  Buradaki ilkel kavramı sadece zaman bakımından daha önce gelen anlamında kullanılmıştır. 

Zira modernitenin ilkelliğin bariz örneklerini sergilediği ve ilkel olarak nitelendirilen şeylerin 
çoğu zaman müspet anlamda daha ileri olduğu görülebilmektedir. 

73  HACIKADİROĞLU, Vehbi; Suç ve Ceza, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 6. Kitap, 
İstanbul, 2003, s.25. 

74  BALI, s.220. 
75  MUTÇALI, Serdar; Arapça - Türkçe Sözlük, İstanbul, 1995, s.582-583; SONGUR, s.188. 
76  SARI / ÖNKAL, s.175. 
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nizamı tehdit eden adam öldürme, yaralama, dövme, genel ahlaka aykırı hareketler, 
iğfal, hırsızlık gibi birçok fiili suç kabul ederek bunların her biri hakkında çeşitli cezalar 
tayin etmiş ve ceza hukuku da esasen bunların toplamından ortaya çıkmıştır77. 

Modern hukuk açısından da bakıldığında suç, kanun koyucunun iradesinin 
ürünü olan ceza kanunu hükümlerinin ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır. Beşeri 
iradenin koyduğu bir ceza kanunu hükmünü ihlal eden kimse yargılanmakta ve 
cezalandırılmaktadır. Yargılama ve cezalandırma, devlet (devlette ifadesini bulan 
beşeri irade veya devlet mantığının tecessüm etmiş hali olan hukuk sistemi) ile birey 
arasında bir ilişkiyi ifade etmektedir78. Ne var ki ilahi veya tanrısal güçlerin ve dinlerin 
egemen olduğu ilkel dönem topluluklarında ise insanların, hiçbir kutsallık taşımayan 
ve beşer iradesinin ürünü olan normatif bir sistemin (hukuk sisteminin) emir ve 
yasaklarına uygun hareket etme eğilimlerinde olduklarını iddia ve kabul etmek 
mümkün görünmemektedir79. Zira anılan dönemlerde hukuk, sadece Tanrı’nın 
sözlerini dinlemeyen ve böyle yaparak topluma-toplumsal düzene zarar verdiklerine 
inanılan, felaketlerin ve belaların artmasına yol açan, toplumun vicdanını yaralayan 
günahkârları cezalandırmak veya ortadan kaldırmak için kendisine başvurulan bir 
araç80 konumundadır81. Örneğin eski Önasya toplumlarında özellikle Babillerin ve 
Sümerlerin yaşadığı dönemlerde işlenen suçlar sebebiyle salgın hastalıkların ortaya 
çıktığı veya arttığı ve bu yüzden de suç işleyenlerin cezalandırılması gerektiği 
şeklinde bir inanç söz konusudur82. Bu toplumlarda hukuk, bugünkü anlamıyla insan 
davranışlarını tanzim eden, gizemli mitolojik veya dinsel dogmalardan ve bunlardan 
neşet ederek toplumsal hayata yerleşen gelenek ve göreneklerden ayrı bir düzen 
öngören bir normlar sistemi biçiminde varlık bulmuş değildir. Günümüzde ise hukuk, 
yukarıda zikredilen bütün toplumsal değerlerden ayrı veya kopuk bir biçimde; yeni bir 
düzen kuran ve beşeri iradenin bir ürünü olarak ortaya çıkan bir kurallar sistemi 
olarak kabul edilmektedir. Bu kabulün bir gereği olarak herkesin, toplumsal karşılığı 
olmasa dahi ceza kanununun hükümlerine uymak ve suç işlemekten kaçınmak 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişi bu yükümlülüğe uymayarak suç işlerse Devlet’in de 
söz konusu kişiyi cezalandırma hakkı doğmaktadır83. 

Ne var ki, tarihsel veriler ışığında bir değerlendirme yapıldığında hukukun düzen 
kurmaktan önce, var olan düzeni korumak; mitolojik, dini veya toplumsal değerler 
üzerine kurulu mevcut düzeni bozan davranışları yargılama ve cezalandırma işlevini 
yerine getirmek üzere varlık kazanmış olduğunu söylemek mümkündür84. Hukukun ilk 
uygulayıcılarının kâhinler, rahipler veya bilge kişiler85 gibi doğaüstü bir gücü ve/veya 
kutsallığı temsil eden kişiler olması bunun bir göstergesidir. Bu çerçevede 
düşünüldüğünde hukukun ilk ve en temel işlevi, toplumda istikralı bir yargılama ve 
cezalandırma uygulamasının hayata geçirilmesinin sağlanması olarak karşımıza 
çıkmaktadır86. 

                                                 
77  YILMAZ, Medeniyetlerin, s.35. 
78  HAFIZOĞULLARI, Ceza Hukuku Düzeninde, s.1. 
79  BALI, Hukuk, s.220. 
80  SARI / ÖNKAL, s.176. 
81  BALI, Hukuk, s.220. 
82  BAYRAKTAR, s.215. 
83  HAFIZOĞULLARI, Ceza Hukuku Düzeninde, s.4. 
84  BALI, Hukuk, s.220. 
85  SARI / ÖNKAL, s.169. 
86  BALI, Hukuk, s.221. 
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Hukuk, ilk insan topluluklarından başlamak üzere, kendisine inanılan değerler 
sistemini koruyan ve devamını sağlayan böyle bir yargılama ve cezalandırma 
işlevinin yerine getirmemiş olsaydı bugünkü çağdaş toplumsal yapılara ulaşılması 
mümkün olmayabilirdi. Zira hukukun cezalandırma işlevini yerine getirmediği bir 
toplumda kutsallarına saldırılan veya herhangi bir şekilde haksızlığa uğrayan 
insanların birer öç makinesi haline gelmesi87 kaçınılmaz olur ve insanların bir arada 
yaşamalarına imkân kalmazdı. Nitekim tarihteki ilk hukuk uygulamalarına, başka bir 
ifadeyle, kutsal sayılan şeylere saygısızlık yaptığı veya karşı geldiği düşüncesiyle 
insanların cezalandırıldığı dönemlere bakılacak olursa bir öç alma ve bedel ödetme 
duygusunun cezalandırmanın mantığına da egemen olduğu rahatlıkla görülecektir. 
Medeniyetin gelişmesi, toplumsal şartlarının değişmesi ve insan unsurunun önemli 
oranda ön plana çıkmasıyla birlikte, suç işleyen kişiye karşı mağdurun şahsi öç alma 
hakkına sahip olduğu anlayışı terk edilmiş ve herhangi bir suçtan dolayı suçlu kişiyi 
cezalandırma hak ve yetkisi tamamen üstün bir otoriteye bırakılmıştır88. Bu bağlamda 
hukuk sistemlerinin vahşi adaleti ortadan kaldırmaya veya etkisini azaltmaya yönelik 
bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktığını ve daha sonra hukukun cezalandırma 
işlevinin devlete verildiğini kabul etmek gerekir89. 

Hukuku, yeni ve kendisine özgü bir düzen inşa eden ideolojik bir araç yerine, 
kendisinden önce var olan toplumsal düzeni koruyan, devamını ve değişen şartlara 
göre evrilmesini sağlayan (böylece yozlaşmasını engelleyen) tarihi ve sosyolojik bir 
olgu olarak ele aldığımızda, hukukun düzen kurmaktan önce, yargılama ve 
cezalandırma işlevini yerine getirmek suretiyle var olan düzenin devamını sağlamak 
üzere varlık kazanmış olduğu söylenebilir. Var olan düzen toplumsal, kutsal değerler 
üzerine kurulmuş olabileceği gibi beşeri normatif değerler üzerine de inşa edilmiş 
olabilir90. Her iki durumda da hukukun ilk ve en temel işlevi, söz konusu farklı 
değerlere yönelik saldırı teşkil eden aykırı fiillere karşı istikrarlı bir yargılama ve 
cezalandırmanın gerçekleştirilmesini temin etmektir. Bu çerçevede hukukun ilkel 
dönemlerden başlamak üzere insanların öç alma duygularının yerine geçen bir 
toplumsal yargılama ve cezalandırma mekanizması haline dönüşerek toplumsal 
yaşamın barış içinde devam ettirilmesine imkân sağladığını belirtmek gerekir91. 

 

4.2. Cezalandırmanın Amacı 

Cezalandırmanın amacı, tarih boyunca nice tartışmalara sebep olmuş ve 
üzerinde birçok teori geliştirilmiş olan bir konudur. Genelde hukukun özelde ceza 
hukukunun tarihi gelişimine bakıldığında, cezalandırmanın amacının genel olarak iki 
ana prensip çerçevesinde şekillendiğini söylemek mümkündür. Bu iki prensip esas 
itibariyle cezalandırmanın amacını geçmişe veya geleceğe yönelik bir yaptırım olarak 
değerlendiren görüşler olarak ortaya çıkmıştır. Cezalandırmanın geçmişe dönük işlevi 
tenkil (örnek alacak şekilde cezalandırma)92, geleceğe dönük işlevi ise önleme 
düşüncesine dayanmaktadır. Cezayı, suçları önleyici ve suçluları ıslah edici bir 
yöntem olarak gören görüş, nispi ceza veya faydacı ceza teorisi olarak 

                                                 
87  SARI / ÖNKAL, s.169. 
88  KAHVECİ, s.22. 
89  BALI, Hukuk, s.221. 
90  CAN s.34-43. 
91  BALI, Hukuk, s.221. 
92  YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, s.1225. 
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anılmaktadır93. Bununla birlikte, cezalandırmanın geçmişe dönük işlevini ön plana 
çıkaran, cezayı suç sayılan fiillerin karşılığı olarak gören ve sonuç olarak kefareti 
(ödetmeyi) esas alan görüş, mutlak ceza veya mutla adalet teorisi olarak 
adlandırılmaktadır94. Her iki yaklaşımı birlikte değerlendiren görüş ise karma 
(uzlaştırıcı) teori şeklinde ifade edilmektedir 95. 

 

4.2.1. Cezalandırmada Faydayı Esas Alan Görüş 

Cezalandırmayı geleceğe dönük bir yaptırım olarak öngören ve nispi teori 
olarak da adlandırılan bu görüşe göre, cezalandırma bir amaç değil bilakis bir araç 
konumundadır96. Dolayısıyla cezalandırma ancak pratikte bir “fayda” sağlıyorsa veya 
faydalı sonuçlar elde etmemizi sağlıyorsa başvurulması gereken bir yaptırım niteliği 
taşımaktadır. Bu yönüyle faydacı teori, cezalandırmayı sonuçları üzerinden 
meşrulaştırmaya çalışan bir yaklaşım sergilemektedir. Cezalandırmayı geleceğe 
dönük bir yaptırım olarak kabul etmenin uygulamadaki tezahürü, cezalandırmanın 
önleme görevini yerine getirmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır97. 

Faydacı görüşe göre cezalandırmanın temel amacını oluşturan önleme, kendi 
içerisinde ikiye ayrılır. Genel önleme98, cezanın kişileri suç işlemekten alıkoymak 
konusunda ülkede yaşayan herkes üzerindeki etkisidir99. Başka bir ifadeyle, maliyet-
fayda analizi yaparak gelecekte insanların suç işlemesini önlemektir100. Özel önleme 
ise cezanın, suç işleyen kişiyi yeni bir suç işlemekten alıkoyacak olan caydırıcı 
etkisidir101. Özel önlemenin amacı, suçluyu toplumdan soyutlayarak toplumu 
korumak, suçlu kişiliğin tekrar suç işlemesini önleyerek ıslah etmek102, suç işleyen 
kişiyi topluma tekrar kazandırmak103 ve ayrıca başka insanların da suç işlemesini 
önlemektir104. Sonuç olarak faydacı görüş çerçevesinde önleme, bir bütün olarak 
cezanın hem potansiyel hem de mevcut gerçek suçlular için bir tehdit ve ibret teşkil 
etmesi anlamına gelmektedir105. 
                                                 
93  AYDIN, Cezalandırmanın Amacına Dair, s.98. 
94  AYDIN, Devrim; Cezalandırmanın Amacına Dair Teoriler, Suç ve Ceza (Ceza Hukuku) 

Dergisi, Sayı: 4, 2011, s.92. 
95  AKTAŞ, Sururi; Cezalandırmanın Amacı Üzerine, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 1-2, 2009, s.1. 
96  AYDIN, Cezalandırmanın Amacına Dair, s.97. 
97  AKTAŞ, s.2; KAHVECİ, s.22; AYDIN, Cezalandırmanın Amacına Dair, s.97. 
98  DÖNMEZER, Sulhi; Suç Siyaseti, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 52, 

Sayı: 1-4, İstanbul, 1986-1987, s.24. 
99  SOYASLAN, Doğan; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara, 2005, s.49; 

TOROSLU, Nevzat; Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara, 2006, s.377. 
100  AKTAŞ, s.2. 
101  IŞIKTAÇ, Yasemin; Ceza Adaleti Açısından Hapis Cezası ve Rehabilitasyon İlişkisi, 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXXI, S.1, İstanbul, 2013, s.628; 
TOROSLU (N), s.376. 

102  SARI / ÖNKAL, s.178; AKTAŞ, s.2. 
103  CABI, Nilüfer; Cezaların Belirlenmesi Çerçevesinde Cezaların Bireyselleştirilmesi, Suç 

ve Ceza (Ceza Hukuku) Dergisi, Sayı: 1, 2008, s.56. 
104  HACIKADİROĞLU, s.24. 
105  DOLU, Osman / BÜKER Hasan / ULUDAĞ Şener; Türk Ceza Adalet Sisteminin 

Caydırıcılık Kapasitesine İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Yıl: 61, Sayı: 1, Ankara, 2012, s.76; SOYASLAN, s.49; IŞIKTAÇ, s.628. 
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Suçta tekerrürü önlemeyi ve ıslah etmeyi temel amaç edinen ve son 
zamanlarda hukukçuların ekseriyeti tarafından kabul gören faydacı görüş, 
cezalandırmanın eğitici olması gerektiği tezini ortaya atmıştır. Zira bu görüşe göre 
cezalandırmada amaç, salt kişilere ceza vermek değil, kişiyi kötüye ve kötülüğe sevk 
eden düşüncelerden arındırdıktan sonra sağlıklı bir fert olarak topluma yeniden 
kazandırmak olmalıdır106. Başka bir ifadeyle, cezalandırmadaki amaç suçludaki 
insanı yok etmek değil insandaki suçluyu yok etmektir107. Cezalandırmada faydayı 
önceleyen nispi teoriyi Beccaria’nın ve Bentham’ın faydacı ceza felsefesi ve görüşleri 
çerçevesinde ele almak, bu görüşün temel argümanlarının ve felsefesinin anlaşılması 
bakımından faydalı olacaktır. Bu amaçla her iki düşünürün cezalandırmanın amacı 
konusundaki görüşleri üzerinde durulacaktır. 

 

4.2.1.1. Cesare Beccaria’ya Göre Cezalandırmanın Amacı 

Beccaria, 1764 tarihinde İtalyanca kaleme aldığı “Suç ve Ceza Üzerine Bir 
Deneme” (An Essay on Crime and Punishment) adlı eserinde suç ve ceza kavramları 
ile cezalandırmanın amacı ve felsefesi üzerine bazı görüşlerini serdetmiş İtalyan bir 
düşünürdür. Ünlü düşünüre göre ceza yasaları çoğunlukla, insanların doğasını ve 
çoğunluğun eylemini ortak bir noktada nasıl toplayacağını bilen tarafsız bir 
gözlemcinin108 en büyük çoğunlukta (sayıda) insanın en büyük mutluluğunu öngören 
görüşleri109 yerine birkaç insanın tutkuları, geçici ve konjonktürel ihtiyaçlar dikkate 
alınarak yapılmaktadır110. 

Dönmezer’in veciz ifadesiyle “panik mevzuat”111 olarak da isimlendirilebilecek 
olan bu durum, sağdan soldan devşirilmiş derleme hükümlerle hal ve şartlara bağlı 
olarak ve kamuoyu etkisi altında kalınarak veya AB müktesebatına uyum sürecinin 
bir gereği olarak meydana getirilmiş (yahut hükümleri değiştirilmiş) bir ceza 
mevzuatını anlatmaktadır. Böyle bir mevzuat, hiç kuşku yok ki çağın telakkilerine 
uygun ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki bir cezalandırma aracı 
olmaktan uzaktır. Panik mevzuatlar genellikle, toplumların bazı tarihi dönemlerinde 
suçun önlenmesi, böylece bireylerin ve toplumun haklarının korunması noktasında 
yaşanan başarısızlıklardan ve daha da önemlisi bir suç siyasetinin olmayışından 
kaynaklanmaktadır. Bu tür ceza mevzuatlarını inceleyen dikkat sahibi bir gözlemci, 
o ülkede gerçek anlamda bir suç siyasetinin mevcut bulunmadığını kolaylıkla tespit 
edebilir112. 

                                                 
106  EVERDİ, Mustafa; Suçlara Analitik Bir Yaklaşım, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 6, Ankara, 

1986, s.802; KAHVECİ, s.22. 
107  CABI, s.59. 
108  İslam hukukunda tabiri caizse bu gözlemci zamandan, mekândan ve yaratılmış her şeyden 

münezzeh ve insanın doğasını en iyi bilen bir yaratıcı olarak Allah’tır. Hukuk da O’nun 
iradesinin bir ürünüdür. Beccaria’da ise hukuk insanlar arasındaki anlaşmanın bir ürünüdür. 

109  İslamiyet’te bu görüşler, insanların her iki cihanda da mutluluğunun kaynağı olan Allah’ın 
emir ve yasaklarının bütününü ifade eder. 

110  BECCARIA, Cesare; An Essay On Crime And Punishment, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n9HSZjO6xgYJ:www.thefederalist
papers.org/wp-content/uploads/2013/01/Cesare-Beccaria-On-Crimes-andPunishment.pdf+& 
cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, (pdf.), s.7. 

111  DÖNMEZER, s.6. 
112  DÖNMEZER, s.6. 
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Beccaria, cezalandırmanın esasına ilişkin görüşlerini açıklarken, yukarıda 
değinildiği üzere, bir fiili suç sayan ve cezalandıran ceza yasalarının ne olduğu 
sorusuyla işe başlamaktadır. Yasaların birkaç kişinin tutkusu veya geçici ihtiyaçlar 
çerçevesinde şekillendiğini ifade ettikten sonra, insanların sosyal sözleşmeyle 
birtakım özgürlüklerinden devlet lehine vazgeçerek kalan bölümünü barış, huzur ve 
güvenlik içerisinde kullanmak istediklerine vurgu yapmaktadır113. Bireylerin 
vazgeçmiş oldukları hak ve özgürlükler bir egemen gücün (devletin) ellerine emanet 
edilmiştir. Hiç kimsenin emanet edilen hak ve özgürlükleri gasp veya ihlal etmemesi 
için bazı motivasyonlara (motives) ihtiyaç vardır. İşte Beccaria’ya göre, bireylerin 
despotizminin önüne geçerek toplumun sözleşme öncesi kaos ortamına dönmesini 
engelleyen temel motive edici şey, yasaları ihlal edenlere karşı uygulanan 
cezalandırma yaptırımıdır. Görüldüğü üzere Beccaria, cezalandırmanın amacını 
sosyal sözleşme kavramı üzerinden izah etmeye çalışmaktadır114. Buna göre 
cezalandırmanın temel amacı, hak ve özgürlükleri ihlallere karşı korumak ve 
toplumsal düzeni sağlamak şeklinde karşımıza çıkmaktadır115. 

Cezalandırmanın amacıyla ilgili gerekçelerini sıralamaya devam eden ünlü 
düşünüre göre, cezalandırma mutlak bir gereklilikten kaynaklanmalıdır ve söz konusu 
gereklilik hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Böylece cezalandırma, hak ve 
özgürlüklerin korunmasının gerekliliği nispetinde değerlidir. Başka bir ifadeyle, mutlak 
bir gereklilikten kaynaklanmayan her cezalandırma acımasız, gaddar bir zulümdür. 
Zira egemenin (bugün için devletin) cezalandırma hakkı, kendisine koruması için 
emanet edilen hak ve özgürlüklerin başka bireyler tarafından çiğnenmemesi 
çerçevesinde ortaya çıkmaktadır116. Beccaria’nın dile getirdiği bu düşüncelerden 
mülhem, cezalandırmanın ve dolayısıyla cezanın faydacı bir bakış açısıyla ihlal 
edilen hakkın önemi ve değeriyle orantılı olması gerektiği sonucuna varılabilir. 
Bentham da, ileri de görüleceği üzere, faydacı bir perspektiften suçlarla cezalar 
arasındaki dengeye vurgu yapmaktadır117. Cezalandırmanın adil olabilmesi için ceza, 
suçla orantılı olarak diğerlerini suç işlemekten vazgeçirecek kadar şiddetli 
olmalıdır118. Bununla birlikte İtalyan düşünüre göre, cezanın şiddeti suçluya göre 
değil suçun niteliğine göre belirlenmelidir. Ceza caydırıcı etkisini gösterecek şekilde 
yeterli olmalı ve halk tarafından da anlaşılabilecek kadar rasyonel temellere 
dayanmalıdır119. 

Suç teşkil eden fiillerin ve dolayısıyla hak ihlallerinin önlenebilmesi bakımından 
faydacı bir nokta-i nazardan bakıldığında, cezalandırmanın şiddetli olması bir 
gereklilik olmakla birlikte, Beccaria’ya göre, önleyicilik ve etkililik açısından cezaların 
kesinliği; sertliğine veya şiddetine nazaran daha tercihe şayan bir konumdadır. 
Beccaria’ya göre, suçların etkili bir biçimde önlenmesi cezaların şiddetine/sertliğine 
değil, cezaların kaçınılmaz bir biçimde uygulanacak olması yani kesin olmasına 
bağlıdır. Küçük bir cezanın kesinliği, eğer kaçma veya cezadan bir şekilde kurtulma 

                                                 
113  BECCARIA, s.9. 
114  AKTAŞ, s.4. 
115  BECCARIA, s.9. 
116  BECCARIA, s.9. 
117  LUIZZI, Vincent; Cezalandırmaya ve Cezalandırmanın Faydacı ve Ödetmeci Rakiplerine 

İlişkin “Yeni Denge” Yaklaşımı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 10. Kitap, İstanbul, 
2004, s.162-163; AKTAŞ, s.4. 

118  BECCARIA, s.59. 
119  AKTAŞ, s.5. 
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ihtimali olan daha büyük ve daha şiddetli bir cezanın korkusundan daha güçlü bir iz 
ve etki bırakır. Zira daha büyük bir kötülükten (cezadan) kurtulma ümidi varken 
(cezasız kalan kişilerin de emsal niteliğinde buna eklendiğini düşündüğümüzde), 
kaçınılmaz en küçük bir kötülüğe (cezaya) maruz kalmak korkusu insan yaradılışının 
bir gereğidir120. Bu yüzden ceza(landırma), orantısal olarak suçlunun suç teşkil eden 
fiilden elde ettiği veya edeceği faydayı anlamsız kılacak bir şiddette ve daha da 
önemlisi kesinlikte olmalıdır. Her suç işleyenin karşılığını göreceği düşüncesi, 
sisteme olan güveni arttıracağı gibi “suçun buharlaşması” olarak da ifade edilen, suç 
işleyenlerin sistem dışına kolayca sızmasının önlenmesi de adalete olan inancı 
pekiştirecektir121. 

 

4.2.1.2. Bentham’a Göre Cezalandırmanın Amacı 

Faydacı görüşün en seçkin düşünürlerinden olan, ahlak felsefesini ve 
dolayısıyla erdemi fayda (yarar) prensibi üzerinden tanımlamaya çalışan ve ahlak 
tanımlamasını insan doğası üzerine inşa eden İngiliz Jeremy Bentham’a122 göre, 
insan doğasına egemen olan iki temel ilke bulunmaktadır. İnsan davranışlarını 
yönlendiren söz konusu iki ilke, haz ve acı (elem) dır. Faydacılık üzerine kurulu 
pozitivist bir hukuk felsefesini ortaya koyan Bentham, ceza hukuku bakımından fiilleri, 
kendiliğinden (doğal olarak) kötü olanlar (mala in se) ve hukuk tarafında yasaklandığı 
için kötü olanlar (mala prohibita) şeklinde ayıran geleneksel doğal hukuk anlayışını 
eleştirmiş ve bu ayrıma karşı çıkmıştır. Ona göre bir eylemin haksızlığı (kötülüğü), 
sonuçlarına göre belirlenebilecek olan bir şeydir. Doğal hukuk anlayışında olduğu gibi 
herhangi bir fayda mülahazasına başvurulmaksızın, bizatihi bir iyilik veya kötülük 
ayrımı yoktur. Ceza hukukunun felsefesini fayda esası üzerine temellendiren 
Bentham, cezalandırma ile fayda arasındaki sıkı ilişkiye dikkat çekmiştir123. 

Bentham’a göre, hukukun pozitif ve negatif olmak üzere iki temel işlevi vardır. 
Bunlardan hukukun pozitif işlevi, toplumun refahı için gerekli şartların sağlanmasıdır. 
Hukukun negatif işlevi ise, insanların zararlı (suç teşkil eden) davranışlarını 
engellemek suretiyle toplumsal huzura ve barışa kasteden, insanlara acı veren 
durumları önlemek veya asgariye indirmektir. İngiliz düşünüre göre, ceza (landırma) 
bir kötülüktür. Toplumu oluşturan bireylerin huzuru ve esenliği esas amaç olduğuna 
göre cezalandırma yoluna zorunlu olmadıkça başvurmamak gerekir. Başka bir 
ifadeyle, bir kötülüğe ancak daha büyük bir kötülüğü önlemek için başvurulabilir124. 
Bu bağlamda Bentham, cezalandırmanın amacı çerçevesinde özel önleme (particular 
prevention) ve genel önleme (general prevention) üzerinde durmakla birlikte, 
cezalandırmanın esas meşruluk temelinin (amacının) genel önleme olması gerektiğini 
dile getirmektedir125. Özel önleme bakımından ise cezalandırmanın üç temel amacı 
güttüğü dile getirilmektedir. Bunlar, suçlunun suç işleme yeteneğinin ortadan 
kaldırılması (incapacitation), suçlunun ıslah edilmesi (reformation)126 ve söz konusu 

                                                 
120  BECCARIA, s.36. 
121  SARI / ÖNKAL, s.176. 
122  GÜRİZ, s.234-237. 
123  AKTAŞ, s.7-8; GÜRİZ, s.236-237. 
124  GÜRİZ, s.242; KAŞIKARA, Mustafa Serhat; Ceza Adaleti Açısından Hukuk Felsefesinin 

Yeri: Neyi Koruyoruz? Nasıl Koruyoruz?, Antalya, 2012, s.7. 
125  AKTAŞ, s.9. 
126  IŞIKTAÇ, s.630; TOROSLU (N), s.378. 
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kişilerin gelecekte de tekrar suç işlemesinin önlenmesi bakımından korkutulmasıdır 
(intimidation). Cezalandırma da bu temel amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu 
olmak şartıyla başvurulan bir araç konumundadır127. 

Bentham’ın ceza felsefesi bağlamında, cezalandırmada esas amaç ittihaz 
edilen faydanın meydana gelmesi için cezaların saptanmasında birtakım ölçülere 
riayet edilmelidir. Buna göre, ilk olarak ceza, suç teşkil eden fiilin suçluya sağladığı 
yarardan daha büyük zararı ihtiva eden bir nitelikte olmalıdır. İkinci olarak, suçun 
doğurduğu zararın büyüklüğü nispetinde (orantı-denge) ceza da büyük/şiddetli 
olmalıdır. Bununla birlikte suçtan elde edilen yararla cezanın verdiği zarar arasındaki 
fark büyük olmamalıdır. Görüldüğü üzere Bentham, bir yandan cezalandırmadaki 
amacın toplumsal faydayı savunmak olduğunu kabul ederken diğer yandan cezaların 
fazla sert ve elem verici olmaması gerektiğini de dile getirmektedir. Böylece 
cezalandırma hakkını sosyal fayda ve denge (orantılılık)128 ilkelerine dayandırmış 
olmaktadır129. Son olarak, Bentham’a göre cezalandırmanın temelsiz130, etkisiz131, 
yararsız ve gereksiz132 olduğu durumlarda cezalandırma yöntemine başvurmanın 
fayda açısından bir anlamı olmayacaktır133. 

 

4.2.2. Cezalandırmada Kefareti (Ödetmeyi) Esas Alan Görüş 

Cezalandırmanın amacı çerçevesinde cezayı geçmişe yönelik bir yaptırım olarak 
ele alan bu görüşe göre, suç işlendiği için kişiye ceza verilir. İnglizce’deki karşılığı 
“retribution” (öç, intikam, cezalandırma, karşılık) olan ve etimolojik köken olarak 
Latince`de geri vermek (geri ödemek) anlamına gelen “re-tribuo” sözcüğünden türeyen 
kefarete134 ilişkin görüş bağlamında ceza, yapılanın karşılığından veya bedelinden 

                                                 
127  AKTAŞ, s.10. 
128  AKTAŞ, s.14-15. 
129  GÜRİZ, s.242-243. 
130  Örneğin eylemin hiçbir şekilde haksızlık teşkil etmemesi, kötülük oluşturmaması veya kötülük 

varsa bile mağdurun rızasının olması ile kötülük sayılan eylemin daha büyük bir değeri 
korumak için yapılması (zaruret-zorunluluk hali) durumlarında cezalandırma temelsizdir 
(KOCA, Mahmut / ÜZÜLMEZ, İlhan; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, 
Ağustos, 2013, s.273, 305).  

131  Yasaların geçmişe etkili olarak geçmişteki fiilleri cezalandıracak şekilde çıkarılması veya 
hâkimin kendi takdir yetkisini dayanarak yasanın öngörmediği bir cezayı uygulaması 
cezalandırmanın (suç ve cezada kanunilik ilkesi gereği) temelsiz ve etkisiz olmasına örnek 
verilebilir (HAKERİ, Hakan; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara, 2013, s.11 
ve 29). 

132  Yaş itibariyle ceza ehliyeti olmayanların cezalandırılması, akıl hastası kişilerden sadır olan 
fiillerin veya irade dışı yapılan suç fiillerinin cezalandırılması temelsiz olduğu gibi yararsız ve 
gereksizdir (ÖZGENÇ, İzzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara, Eylül, 
2013, s.379, 387). 

133  AKTAŞ, s.10. 
134  Bu genel ölçüt biri ahlaki kefaret, diğeri hukuki kefaret olmak üzere ikiye ayrılır. Ahlaki kefaret 

taraftarlarına göre, iyiliğin iyilikle karşılanması gibi kötülüğün de kötülükle karşılanması insan 
doğasının bir gereğidir. Suç ahlak düzeninin ihlali olduğundan ahlaki vicdan bunun 
cezalandırılmasını gerektirir. Hukuki kefaret taraftarlarına göre suç, bireyin kanunun 
iradesine başkaldırmasıdır; bu itibarla devlet otoritesini yeniden sağlayacak bir tedbire gerek 
vardır. Bu tedbir de cezadır. Hegel, bu anlayışı diyalektik bir metotla şöyle açıklar; suç 
hukukun inkârıdır, ceza ise suçun inkârıdır, inkârın inkârı olan ceza, hukuku teyit eder 
(TOROSLU (N), s.377-378). 
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başka bir şey değildir. Ceza hukuku felsefesinde cezalandırma, suçlunun işlediği 
suçun karşılığını (bedelini) geri ödemesidir. Dolayısıyla cezalandırmanın kendisinden 
başka amacı olamaz. Zira cezalandırmanın kendisi bizatihi amaçtır135. Suçlu hukuk 
düzenine başkaldırarak hukuk düzeninin bir emrini, bir başkasının hukuken korunan 
hakkını ihlal etmiştir ve bu yüzden de cezalandırılmayı hak etmiştir136. Ceza, sadece 
suçlunun acı çekmesi için verilir137. Suçlunun acı çekmesi gerekli ve yeterlidir138. 
Böylece suç teşkil eden eylemi gerçekleştiren kişi gerçekleştirdiği eylemin bedelini 
ödeyecek139, yaptığı kötülüğün karşılığını görecek ve en nihayetinde ihlal edilmiş olan 
düzen yeniden tesis edilmiş olacaktır140. Cezalandırmada kefareti esas alan bu 
yaklaşıma göre ceza, suçlunun eyleminin sebebiyet verdiği haksızlığı esas 
almaktadır141. Dolayısıyla cezalandırma, suçun kefaretinin ödenmesini sağlayıp 
evrendeki moral dengenin onarılmasına yönelik olmalıdır. Cezalandırmada kefareti 
esas alan bu görüşün savunucularından olan Hegel’e göre ise ceza (landırma), 
haksızlığı ortadan kaldırarak hakkı restore eder ve ayağa kaldırır142. 

Suç ve ceza arasındaki ilişkiyi de diyalektik bir mantıkla izah eden Hegel’in 
yaklaşımında suç (tez), hakkın (hukukun) inkâr edilmesi ve ceza (antitez) ise hakka 
karşı bu inkâra verilmiş bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır143. Suç ve cezanın bir 
denge içerisinde buluştuğu yerde de adalet (sentez) tecelli etmektedir. Suç ve 
cezalandırma ilişkisini sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendiren Durkheim da suçun, 
toplumsal değerlerin yer aldığı kolektif bilince aykırılık teşkil eden ve bu yüzden 
dayanışmayı bozan bir etken olduğunu ifade ettikten sonra cezalandırmanın, bozulan 
sosyal düzen ve toplumsal bağların yeniden inşasına dönük bir yaptırım olduğunu 
dile getirmektedir. Dolayısıyla cezalandırma, geçmişte vuku bulmuş bir fiile tepki 
olarak, bozulan içtimai nizamın yeniden inşa edilmesine matuf bir araçtır144. 

 

4.2.2.1. Kant’a Göre Cezalandırmanın Amacı 

Aydınlanma döneminin önemli Alman düşünürlerinden birisi olan ve 
cezalandırmanın amacı bakımından kefaret teorisini savunan Immanuel Kant’ın ceza 
hukuku felsefesini anlayabilmek için Kant’ın ahlak felsefesiyle ilgili görüşlerine ana 
hatlarıyla değinmek iktiza eder. Cezalandırmada faydayı esas alan düşünürlerden 
olan Bentham’ın aksine Kant, ahlak felsefesinde faydacılıktan tamamen uzak bir 
yaklaşım sergilemektedir145. Ona göre ahlaki sorumluluğun temeli ödev bilincine 
dayanır. Kesin emir (kategorik emperatif)146 niteliğindeki ahlaki emirler faydacı 

                                                 
135  LUIZZI, s.160; AKTAŞ, s.15. 
136  SOYASLAN, s.377. 
137  KAHVECİ, s.22. 
138  YERDELEN, Erdal; Cezanın Belirlenmesi (Türk ve Alman Uygulaması), Ankara, 2013, 

s.107. 
139  AYDIN, Cezalandırmanın Amacına Dair, s.93. 
140  AYDIN, Cezalandırmanın Amacına Dair, s.94; AKTAŞ, s.16. 
141  ÖZGENÇ, s.31. 
142  AKTAŞ, s.16. 
143  KOCA / ÜZÜLMEZ, s.36-37. 
144  AKTAŞ, s.16. 
145  KANT, Immanuel; The Philosophy Of Law, Translated from the German by W. Hastie, B.D., 

Edinburgh, January 1887, s.32, 204 ve 256; GÜRİZ, s.195. 
146  KANT, s.194. 
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mülahazalarla değil, bilakis bir ödev bilinciyle yerine getirilmelidir. Kategorik 
emperatifin en temel özelliği evrensel olmasıdır. Başka bir ifadeyle, kesin emirler 
çerçevesinde öyle bir davranış tarzı sergilemek durumundayız ki, bu davranış 
evrensel bir kural halini alabilsin. Örneğin zor durumda olan birisine yardım etmek 
evrensel bir kural olabilir. Zira aynı davranış bize veya bir başkasına yapıldığı zaman 
genel olarak bu davranışı kabul edebiliriz147. Dolayısıyla evrensel bir kural haline 
gelemeyecek, yani insanların kahir ekseriyeti tarafından tasvip edilmeyecek bir 
davranış doğru bir davranış değildir148. Suç teşkil eden fiiller için de aynı şeyleri 
söylemek mümkündür. Zira suç sayılan bir fiil genel bir davranış kuralı haline 
gelmeyeceğinden ahlaken de iyi değildir. Bir suç işlendiğinde bunun karşılığının 
(cezasının)149 verilmesi gerekir150. 

Kant’a göre, cezalandırmanın amacı hiçbir zaman faydacı bir perspektiften, 
gerek suçlu gerekse toplum bakımından daha iyi olanı gerçekleştirmek şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Cezalandırma, her hal-û karda suçluya sırf suç işlediği için 
uygulanması gereken bir yaptırımdır151. Suç teşkil eden fiili gerçekleştiren kişi, 
verilecek cezanın kendisi veya diğer kişiler için herhangi bir yarar getirip getirmediği 
araştırılmaksızın cezalandırılmalıdır. Kant tarafından ileri sürülen bu düşüncelerden 
hareketle denilebilir ki, cezalandırmanın temel felsefesi fayda/yarar düşüncesi 
üzerine kurulamaz. Zira suç işleyenlerin cezalandırılması da kategorik emperatif 
olarak değerlendirilmektedir152. Buna bağlı olarak, cezalandırmanın haklılaştırılması 
bakımından Kant, faydacı düşünce yerine hak etme/layık veya müstehak olma 
ölçülerini esas almaktadır. Buna göre cezalandırmadan nasıl bir fayda sağlanırsa 
sağlansın, söz konusu fayda cezalandırmanın haklılaştırılması için bir gerekçe 
olamaz. Cezalandırmayı haklı kılan şey suçlunun suç işleyerek cezayı hak etmesi ve 
cezaya layık olmasıdır153. 

Kefareti esas alan görüşe göre, cezalandırmanın başka hiçbir yararı olmasa 
dahi suçlu yine cezalandırılmalıdır. Kant’ın savunduğu bu görüşte, suçlunun 
cezasının infaz edilmesinde cezalandırmanın bizatihi kendisinden başka bir amacı 
bulunmamaktadır. Bu yüzden hak etme ve adalet kavramlarının önemli bir yere 
sahip olduğu Kant’ın ahlak ve cezalandırma felsefesinde faydacılığın bir önemi 
yoktur154. Kant’ın cezalandırmayla ilgili yaklaşımını gösteren şu ifadeler dikkat 
çekicidir: 

“Bir sivil toplum, kendi üyelerinin iradesiyle kendisini feshetme yönünde bir karar 
alsa bile (bir adada yaşayan bir halkın adadan ayrılarak bütün dünyaya yayılmaya 
karar verdiğini farz edelim, bu halde bile) hapishanede kalan son caninin/katilin 

                                                 
147  Bu yaklaşım İslam dininde, Hz. Peygamber’in, “Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de 

başkasına yapma! O zaman Allah’a karşı hakkıyla takva sahibi olursun” sözüyle veciz bir 
şekilde ifadesini bulmuştur.  

148  AKTAŞ, s.18. 
149  Arapça, c.z.y. kökünden ism-i mastar olan “ceza” kavramına her ne kadar Türkçe’de 

genellikle olumsuz bir anlam yüklense de Arapça’da ceza kavramı iyi veya kötü bir şeyin 
karşılığı olarak kullanılmaktadır ki ayet ve hadislerde de bu anlamı görmek mümkündür 
(SONGUR, s.188). 

150  KANT, s.29 ve 31; AKTAŞ, s.18-19. 
151  LUIZZI, s.160. 
152  AKTAŞ, s.20; KANT, s.196. 
153  GÜRİZ, s.200; LUIZZI, s.161. 
154  LUIZZI, s.160; AKTAŞ, s.19. 
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cezası, fesih kararı uygulanmadan önce infaz edilmelidir. Böyle yapılmalıdır ki 
herkes, katilin hak ettiği şeyin ve kanlı bir şekilde irtikâp edilen suçun halkın üzerinde 
kalmayacağını anlayabilsin. Aksi takdirde halkın da adaletin bu açık ihlalinde katille 
işbirliği yaptığı kabul edilebilir155.” 

Bu yönüyle Kant, Beccaria’nın cezalandırmada şiddetlilikten ziyade cezanın 
sakınılmaz ve kaçınılmaz olması (kesinlik) gerektiği şeklindeki yaklaşımına paralel bir 
tutum sergilemektedir. 

 

4.2.3. Cezalandırmada Hem Faydayı Hem Kefareti Esas Alan Görüş 

Faydacı görüşü esas alan nispi teoriyle kefareti esas alan mutlak ceza/mutlak 
adalet teorisinin her birisinin tek başına uygulanmasının ceza adaletini sağlamak 
noktasında yetersiz kalacağı ve uygulamada birtakım sorunlar çıkaracağı 
düşüncesiyle her iki teoriyi uzlaştıran karma bir teori ortaya çıkmıştır. Her iki görüşü 
uzlaştırma adına ortaya atılan bu üçüncü teoriye göre, suç teşkil eden fiili 
gerçekleştiren kişiye hem suç işlediği için (kefaret) hem de gelecekte tekrar suç 
işle(n)memesi için156 (fayda) ceza verilir157. Karma görüşün temel bakış açısı böyle 
olmakla birlikte, kendi içerisinde farklı yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. Bir görüşe göre 
cezalandırmanın ölçütü, “içtimai fayda ile mahdut adalet” iken diğer bir görüşe göre 
ise ölçüt, “adalet ile mahdut içtimai fayda”dır158. İlk görüş adaleti gözetmekle birlikte 
sosyal faydayı öne çıkaran bir yaklaşım sergilerken; ikinci görüş, toplumsal faydayı 
dikkatlere sunmakla birlikte adalet prensibine üstünlük tanıyan bir yaklaşım 
içerisindedir159. 

Cezalandırmanın amacına ilişkin olarak yukarıda değindiğimiz farklı görüşler 
çerçevesinde denilebilir ki, kanun koyucunun anılan teorilerden hangisini kabul ettiği, 
suç ve ceza siyasetinin sınırlarının belirlenmesi ve ceza adaletinin sağlanması 
açısından hayati derecede önemlidir. Zira cezayı, suç işlendiği için geçmişe yönelik 
bir yaptırım olarak gören mutlak teori (kefaret160) kabul edildiğinde ceza, bir ödetme 
aracı olarak karşımıza çıkmakta, sosyal fayda ve ıslah ise ikinci planda kalmaktadır. 
Buna karşılık cezayı suç işlenmesini önlemeyi amaçlayan geleceğe dönük bir 
yaptırım türü olarak ele alan nispî (faydacı) teori esas alındığında ise cezanın 
korkutma ve ıslah etme işlevi ön plana çıkmaktadır. Bu durumda kefaret (ödetme) 
ikinci planda gözetilmesi gereken bir amaç haline gelmektedir161. 

                                                 
155  KANT, s.198. 
156  SARI / ÖNKAL, s.176. 
157  YERDELEN, s.108; KAŞIKARA, s.6; TOROSLU (N), s.377. 
158  KOÇ / TUĞLUCA, s.10. 
159  AKTAŞ, s.21-22. 
160  Sözlük anlamı itibariyle kefaret, “yerine getirilen ceza, arınma, bir günaha (suca) karşı 

tutulmak üzere yapılan şey” anlamlarına gelmektedir (YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, s.668). 
161  Bir görüşe göre, kefaret ve önleme birbiriyle her zaman uyuşmayan amaçlardır. Kefaret 

(önleme), cezanın işlenen suçla orantılı olarak ağır olmasını gerektirirken; önleme ıslahı 
içerdiğinden ve öncelediğinden cezaların daha hafif ve onarıcı olmaları gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Somut bir olayda aralarında ters korelasyon bulunan bu iki amaçtan hangisine 
öncelik tanınması gerektiği, failin kişiliğini dikkate alan hakimin takdirine bırakılmalıdır 
(YERDELEN, s.112-113. Naklen: BRUNS, Hans Jurgen; Das Recht der Strafzumessung: 
eine systematische Darstellung für die Praxis, Heymans Verlag, Koln, Berlin, Bonn, 
München, 1985, s.81). 
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Bizim savunduğumuz görüşe göre cezalandırma, hem suç işlendiği için geçmişe 
yönelik olarak kefaret amaçlı hem de ileride suç işlenmesini önlemeyi162 ve suç 
işleyen kişiyi topluma tekrar kazandırmayı gaye edinen korkutma, önleme ve ıslah 
etme eksenli bir yaptırım türü olarak kabul edilmelidir163. Bununla birlikte bizim 
görüşümüz, karma görüşün bir türü olan “adalet ile mahdut içtimai fayda” prensibi 
çerçevesinde ödetmeyi (kefareti ve dolayısıyla adaleti gerçekleştirmeyi) korkutma ve 
ıslah etme amacıyla eş değer önemde ve öncelikte görmeyen aksine ödetmeyi klasik 
suç teorisinde164 ve Kant’ın cezalandırma felsefesinde165 olduğu gibi korkutma ve 
ıslah etme karşısında önceleyen bir yaklaşımı ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, 
cezadan maksat öncelikle ve önemle suç işleyen kişinin icra ettiği haksızlığın bedelini 
ödemesi ve mağdurun zararının ve/veya adalet duygusunun adil bir tatminle telafi ve 
tamir edilmesidir166. Korkutma ve ıslah etme (fayda), suç işleyen kişinin haksız fiilinin 
karşılığını görmesi ve mağdurun adil bir şekilde tatmin edilmesinden sonra 
gözetilmesi gereken tali ancak yine de zaruri bir nitelik arz etmektedir167. 

Malumdur ki yıkılan bir binanın yeniden inşa edilmesi için yapılması gereken ilk 
şey, enkazın temizlenmesi ve zeminin yeni bir binanın inşasına elverişli hale 
getirilmesidir. Cezalandırmada kefareti esas alan görüşün savunucularından olan 
Hegel’e göre de ceza(landırma)da amaç, hakka karşı bir yıkım olan haksızlığı 
ortadan kaldırarak hakkı restore etmek ve ayağa kaldırmaktır168. Aksi halde yapılacak 
olan yeni bina her an yıkılmaya ve nice zararlara sebebiyet vermeye aday potansiyel 
bir tehlike arz edecektir. Benzer şekilde, suç işlemek suretiyle bir başkasının ve/veya 
toplumun mağduriyetine ve zarar görmesine sebebiyet veren suçluya hak ettiği 
cezayı adaletli bir şekilde vermeden kişiyi korkutma ve ıslah etme yoluna gitmek veya 
bu yönde bir ceza(landırma) siyaseti izlemek enkaz üzerine veya bir fay hattının 
merkezine bina inşa etmekten farksızdır. Zira unutulmamalıdır ki suç, çoğunlukla bir 
hakkı veya hukuki değeri ihlal ederek çiğneyen ve yer ile yeksan eden bir haksızlık, 
bir tahrip ve bir yıkımdır. Bu haksızlığın mağdurun ve/veya toplumun vicdanında 
açtığı yaralar tedavi edilmeden inşa edilecek olan bir hukuk ve adalet sistemi ufak 
sarsıntılarda çatlamaya, dökülmeye ve/veya yıkılmaya mahkûmdur169. Öyleyse 

                                                 
162  SARI / ÖNKAL, s.177. 
163  Ödetme ve cezanın sertleştirilmesi yerine suçlunun yeniden topluma kazandırılmasını 

öngören yeni sosyal savunma okuluna göre de, cezanın amacı suçluluğun önlenmesi ve 
suçlunun sosyalleştirilerek topluma yeniden kazandırılmasıdır (AYDIN, Devrim; Ceza 
Hukukunda Okullar, Ceza Hukuku Dergisi, S.15, Ankara, 2011, s.51).  

164  CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide / ÇAKMUT Özlem; Türk Ceza Hukukuna Giriş, 4. Bası, 
İstanbul, 2006, s.64; TOROSLU (N), s.325; AYDIN, Ceza Hukukunda, s.48-49. 

165  KANT, s.195-196. 
166  Aksi yöndeki bir görüşe göre, cezanın gerçek işlevi kefaret değil hukuk düzenini bir başka 

deyişle toplumun varlığını ve gelişmesini tehlikeye atan davranışlara karşı toplumu 
korumaktır (TOROSLU (N), s.378). 

167  Burada önceliğin ödetmede olması, korkutma ve ıslah etmenin zaruri de olsa tali nitelikte 
görülmesi, zamanlama bakımından değil önem derecesi bakımından yapılan bir sıralamadır. 

168  AKTAŞ, s.16. 
169  İnsanları haklarını kendi yöntemleriyle ve ne yazık ki çoğunlukla da hukuka aykırı, kanlı ve 

insanlık dışı bir şekilde aramaya sevk eden sebeplere bir de bu açıdan bakmak gerekir. 
Özellikle ülkemizin belli bölgelerinde yaşanan kan davalarının bu bakış açısıyla 
değerlendirilmesi hem sosyolojik hem de hukuki bir zorunluluktur. Devlet ve işletmekte 
olduğu hukuk sistemi bireylerin ve toplumun vicdanındaki adalet duygusunu tatmin edecek 
bir suç ve ceza siyaseti çerçevesinde işlese idi bu hukuk dışı hak arama ve adaleti sağlama 
(!) yöntemleri bu kadar kolay ve sık başvurulan bir çözüm olur muydu sorusuna olumlu bir 
cevap vermek oldukça güçtür.  
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olması gereken faili değil, mağduru esas alan, bununla birlikte suçlunun da en 
nihayetinde bir insan olduğunu göz ardı etmeyen170 denge odaklı bir ceza siyasetinin 
ve bunun üzerine inşa edilmiş bir ceza adaletinin hayata geçirilmesidir. 

 
5. SONUÇ 
Yargılama ve cezalandırma, insan davranışlarını düzenleyen kurallar bütününü 

ifade eden hukukun en temel işlevleri arasında yer almaktadır. Zira hukuk olarak 
adlandırdığımız şey, en ilkel zamanlardan günümüzdeki modern hukuk sistemlerine 
kadar, toplumsal düzene aykırılıkların (suçların) veya kötülüklerin ortaya çıkması 
halinde devreye giren ve söz konusu aykırılıkları cezalandıran tepkisel mekanizmalar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukun yargılama ve cezalandırma işlevinin tespiti ve 
anlaşılması, bir kurallar manzumesi olarak hukukun niteliğinin doğru tespit edilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Zira yargılama ve cezalandırmayla hedeflenen sucun önlenmesi 
ve toplumsal düzenin sağlanması, ancak doğru tanımlanmış ve çerçevede 
kurgulanmış bir hukuk sistemiyle mümkün olabilir. 

Suçun önlenmesi ve toplumsal düzenin sağlanması çerçevesinde suçla ve 
suçlulukla mücadele edilmesi, tarihte olduğu gibi bugün de hemen hemen her 
toplumun üzerinde dikkatle düşünmesi ve doğru temeller üzerine inşa etmesi gereken 
bir konudur. Başka bir ifadeyle, suçla mücadelede izlenecek olan ceza siyaseti, 
toplumsal gerçekliğe uygun tanımlanmış bir hukuk ve hukuk sistemi ile bilimsel 
verilerle desteklenen bir strateji üzerine bina edilmediği sürece suçla mücadelenin 
etkili ve hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ceza adaletinin sağlanması hoş 
bir temenniden öteye geçemeyecektir. Bu bağlamda, genel olarak hukuka ve daha 
özelde ise bir yaptırım olarak cezalandırmaya yüklenen anlamın ve kendisinden 
beklenen işlevin niteliği ve kapsamı belirleyici olmaktadır. 

Hukuk, öteden beri toplumsal ve kültürel yapı içerisinde varlığını sürdüren ve 
toplumsal düzeni sağlayan; birey, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen kuralların 
sistematize edilmiş bir hali olarak algılandığında ceza hukukunun ve dolayısıyla 
cezalandırmanın niteliği ve işlevi toplumsal gerçeklikle örtüşen bir mahiyet 
göstermektedir. Buna karşılık hukuk salt beşeri iradenin ürünü olarak yetkili organlar 
tarafından usulüne uygun bir şekilde çıkarılan; birey, toplum ve devlet ilişkilerini 
tanzim eden ve en nihayetinde kendisine ait yeni bir kültür ve toplumsal düzen inşa 
eden kurallar manzumesi olarak anlaşıldığında ise (ki bugün ülkemizde ekseriyetle 
böyle anlaşılmaktadır) ceza hukuku, dolayısıyla yargılama ve cezalandırmanın 
niteliği, amacı toplumun yapısına ve değerler sistemine göre değil, sadece kanun 
koyucunun iradesine göre şekillenen bir niteliğe bürünmektedir. Ne var ki uygulandığı 
toplumun kültürel ve düşünsel yapısından esinlenmeyen, yüzyıllar içerisinde teraküm 
eden öz kaynaklarından beslenmeyen böyle bir ceza adalet sisteminin adaleti 
gerçekleştirmede ne kadar başarılı olduğu ve/veya olacağı tartışılması ve üzerinde 
tekrar düşünülmesi gereken bir konudur. 

Nasıl anlaşılırsa anlaşılsın, hukukun ilk ve en temel işlevi, bireylerin haklarına 
ve toplumsal düzene kasteden hukuka aykırı fiillere karşı istikrarlı bir yargılama ve 
cezalandırmanın gerçekleşmesini sağlamaktır. Cezalandırmanın amacının ne olduğu 
konusu ise tartışmalı olup farklı birçok teorik tartışmaya yol açmıştır. Bunlardan 
faydayı esas alan ve cezayı bir araç telakki eden görüşe göre cezalandırmanın 

                                                 
170  “Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar” (EREM, Faruk; Bir Ceza Avukatının Anıları, 9. 

Baskı, Ankara, 2012, s.35).  
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amacı, suç işleyen kişiyle birlikte başkalarının suç işlemesinin önlenmesi ve bununla 
birlikte suç teşkil eden fiili gerçekleştiren kişinin de ıslah edilerek topluma yeniden 
kazandırılmasıdır. Buna karşılık kefareti esas alan ve cezayı bizatihi amaç ittihaz 
eden görüşe göre ise cezalandırmanın amacı, suç işleyen kişinin işlediği suçun 
bedelini ödemesidir. Farklı iki görüşü uzlaştıran karma görüş ise cezalandırmanın 
amacını, suç işleyen kişinin işlediği suçun karşılığını görmesiyle beraber, kişinin ıslah 
edilerek topluma yeniden kazandırılması şeklinde tespit etmektedir. 

Sonuç olarak, bizim savunduğumuz görüşe göre ise ceza(landırma), hem suç 
işlendiği için geçmişe yönelik olarak kefaret amaçlı, hem de ileride suç işlenmesini 
önlemeyi ve suç işleyen kişiyi topluma tekrar kazandırmayı gaye edinen korkutma ve 
ıslah etme eksenli bir yaptırım türü olarak kabul edilmelidir. Bununla birlikte bizim 
görüşümüz, ödetmeyi (kefareti ve dolayısıyla adaleti gerçekleştirmeyi), korkutma ve 
ıslah etme amacıyla eş değer önemde ve öncelikte görmeyen aksine ödetmeyi 
(kefareti), korkutma ve ıslah etmeye nispeten önceleyen bir yaklaşımın ifadesidir. 
Başka bir deyişle cezadan maksat, öncelikle ve önemle suç işleyen kişinin icra ettiği 
haksızlığın bedelini ödemesi ve mağdurun zararının ve/veya adalet duygusunun, 
toplumsal hafızanın ve toplum vicdanının mağduriyetinin adil bir tatminle telafi ve 
tamir edilmesidir. Bu çerçevede korkutma ve ıslah etme ise tali bir meseledir. 
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DOMINATUS (SON İMPARATORLUK) DÖNEMİNİN 
İDARÎ ve HUKUKÎ YAPISI (M.S. 284-M.S. 476/1453) 

The Era of Dominatus (The Last Reich) Administrative 
and Legal Structure (A.D. 284-A.D.476/1453) 

 

Av. Cahid DOĞAN 

 

ÖZET 

Roma’da devlete hakim olan organlar; magistra, halk meclisleri ve senatus’tu. 
Dominatus döneminde Princeps’in yerini imparator almıştır. İmparator, imparatorluğu 
yönetme yetkisini Senatus veya Halk Meclisi’nden (Comitia Curiata) değil, kendi 
şahsından almıştır. İmparator, yasama, yürütme ve yargı alanında mutlak ve sınırsız 
yetkilere sahip en büyük siyasal organdır. Bu dönemin önemli bir siyasal organı da, 
İmparatora yardımcı olan ve aralarında dereceler bulunan ücretli memurlardır. 
Roma’da yaşayan herkes Roma vatandaşı olunca, Roma hukuku mahallî (yerel) 
hukuklardan etkilenmeye başlamıştır. Yasama gücü imparatorların emirnameleri 
olmuştur. Daha sonra dinî görüş güçlenerek Hıristiyanlık etkili olmuştur. 

Senatus’un adaletli kararlarıyla halk üzerinde manevî otoritesi olduğundan 
varlığını devam ettirmesine rağmen etkisi azaltılmış ve sadece Roma Şehri’nin 
Belediye hizmetlerini yürütme yetkisi ile sınırlandırılmıştır. 

Senatus’un yerine geçen danışma meclisi Consilium Sacrum (kutsal divan), 
dönemin siyasî ve idarî yapısını belirleyen önemli organlardan ve dokunulmazlığı 
bulumaktadır. Bu meclis, her alanda yetkilidir; imparatorun atadığı kişilerin arasında, 
hukukçular ve eski senatus üyeleri de vardır. İmparatorun hâkim sıfatıyla görev 
yaptığı davalarda görüş bildirmek, istediği konuları görüşme ve değerlendirme, kanun 
teklifi hazırlama gibi yetkileri vardı. 

Son imparatorluk döneminde yozlaşma artarak devam etti. Iustinianus 
yozlaşmanın önüne geçebilmek için bir dizi ıslahatlaryaptı. Bunlardan biri de, 
İmparator Iustinianus tarafından 534 yılında gerçekleştirilen Corpus Iuris Civilis’tir. 
Roma hukukunun en mükemmel şekli olan klasik dönem hukukunu hukukçulara 
toplatmıştır. Iustinianus bu derlemeyi yaparken, klasik dönem hukukunu geçerli 
sayma ve çağa uyarlama olmak üzere iki gayesi vardır. Corpus Iuris Civilis; Codex, 
Digesta, Institutiones ve Novellae olmak üzere dört bölümden oluşur. 

Anahtar Kelimeler: Dominatus, İmparatorun Danışma Organı (Consilium 
Sacrum, Consilia Sacra), Corpus Iuris Civiles (Medenî Hukuk Külliyâtı), Diocletianus, 
dörtlü (tetrarşi, tetrarkhia). 
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ABSTRACT 

In the period of Dominatus, Empire supersede of Princeps. Empire took the 
power of direction himself instead of Public Assembly (Comitia Curia). The 
domination of Empire is abstract, unlimited and embraces legislation, execution and 
judgment power. Empire is the most powerful political body. In this term there are 
hierarchically designed officials who associate the empire. When everybody who live 
in Rome become Rome citizen, Roman law is affected by local law. The only 
resource of law is Empire ordinances. After that religious perspective is became solid 
so Christianity effects on the Roman law. 

Although Senatus with his fair decisions spiritually effects on the public its 
effects is become gradually decreased and the power is limited only Rome City’s 
municipal service. 

Council State Unit, Consilium Sacrum (Sacred Divan) superseded Senatus and 
determined political and administrative structure. Consilium Sacrum has immunity. 
That assembly has power in every area and members are jurists and ex-members of 
Senatus. Within this context, Consilium Sacrum has powers to give opinion on 
matters that the empire acts as a judge, to debate and analyze matters, to draft bills. 

The Empire Iustianus made Code Corpus Iuris Civilis in A.D. 534. Iustianus 
made jurists collected that Code. That code is fabulous classic terms of law. With this 
code Iustianus has two aims; one is to become valid classic terms of law and to 
update. Corpus Iuris Civilis has four sections: Those; Codex, Digesta, Institutions and 
Novellae. 

Keywords: Dominatus, The Council Unit of Empire (Consilium Sacrum, 
Consilia Sacra), Corpus Iuris Civilis (Civil law Code) Diocletianus, quad (tetrarchy, 
tetrarchies). 

 

GİRİŞ 

Dominatus (sahiplik, efendilik) dönemi için kesin bir tarih vermek mümkün 
değildir. Dominatus dönemini gerçek anlamda kuran Diocletianus (245 – 312) olup, 
284 yılında kendisini imparator ilan etmesiyle başlamıştır. Princeps, doğuda komutan 
olarak görev yaparken 284 yılında öldürülüyor, bunun üzerine de Diocletianus’a 
Augustos (soylu, yükseltilmiş kişi) unvanı verilerek komutan ilan ediliyor. Diocletianus 
tek imparator olarak bu yetkileri yürütebilirdi; ancak bunu yapmamıştır. Bunun sebebi 
de ordu gücü ile iktidara gelen şahıs başka bir askerî güç tarafından 
öldürülebiliyordu. 

Diocletianus, batıdaki ordunun komutanı olan ve Milano da bulunan 
Maximiaus’a Augustus unvanı vererek her alanda egemen olan yetkilerini 
paylaşmıştır. Diocletianus, Roma imparatorluğunu mutlak monarşi ile yönetilmesine 
rağmen, merkezi yapının güçlendirilmesi için önce ikili (diarşik) sonra dörtlü (tetrarşi) 
sistemi kurmuştur. Diocletianus İmparatorluğun bölünmesinin olmayacağı 
düşüncesinde olsa da, ilk olarak iki imparatorluk iki Augustus tarafından idare 
ediliyor. Her bir Augustus’un öldüğünde, sağlığında yerine geçecek Ceaser’ı 
belirlemekte, Senatus ve ordu bu belirlemeye karışmamaktadır. İkili yönetimde 
imparatordan sonra kim yerine geçecek sorunu sebebiyle dörtlü bir yönetim olsun 
denilmiştir. 
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Roma İmparatorluğu’nun, devlet yönetiminde iki Augustus ve iki Ceaser vardır. 
Ceaser’ların yetkilerinin sınırları da belirleniyor. Bu sistem ise, tetrarşi (dörtlü) 
sistemdir. Bu sistem 305 tarihine kadar sürmekte ve 306 tarihinde taht mücadeleleri 
gündeme geliyor. Augustus’lar (Diocletianus ve Maximiaus) tahtlarından feragat 
ederek Ceaser’ları yerlerine geçiyor. Yeni Augustus’lar Ceaser atamakta sorun 
yaşıyorlar ve 308 yılında dört Augustus, iki Ceaser, bir Princeps yedi kişi kendisini 
imparator saymıştır. 

Augustus’lardan biri olan Constantinus, bu sistemin yürüyemeyeceğini belirtip 
330 yılında mutlakıyeti ilan ediyor. Sağlığında iktidarı, üç oğlu ve iki yeğeni arasında 
paylaştırıyor. Gerçek anlamda Roma İmparatorluğu’nun bölünmesi ise, 395 tarihinde 
oluyor. Diocletianus’un bölmesinden daha keskin bir bölünmedir. 

Diocletianus, Princeps unvanı yerini İmparator unvanı almıştır. İmparator, 
yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahiptir. Bu dönemde, İmparatora yardımcı olan 
ve ücret alarak çalışan memurlar bulunmaktadır. İmparator her türlü iktidarın tek 
kaynağı durumuna gelmiştir. Kendisine yönelik saldırılar ise, vatana ihanet olarak 
görülmeye başlanmıştır. 

Dominatus döneminde praetor’luk sisteminin tamamen ortadan kaldırılmış olup, 
imparator iradesi kanun olarak kabul edilmiştir. 

Senatus krallık döneminden beri kralın danışma organı olmasına rağmen, 
dominatus döneminde göstermelik bir makam olmuştur. Buna karşılık principatus 
döneminde kurulan consilium principis’in (imparator meclisi) yönetim ve yasama 
faailiyeti açısından en önemli meclis olmuştur. 

Klasik hukuk dönemi (250-527), siyasal açıdan dominatus dönemine 
rastlamaktadır. Mahallî (yerel) hukuklardan etkilenerek Yunan hukukuyla birleşme 
olmuş ve Roma-Helen hukuku oluşturulmuş. Böylelikle de karma bir hukuk sistemi 
ortaya çıkmıştır. 

Büyük Roma İmparatoru Iustinianus iktidarda kaldığı dönemde (527-565) doğu 
ile batıyı birleştirmeye ve hukukî açıdan da kaynaştırmaya çalışmıştır. Roma 
hukukunu yeniden geçerli kılmakla beraber, zamanın gereklerini karşılayabilecek 
düzeyde olduğundan bunun için Corpus Iuris Civilis diye kanun derlemesi 
hazırlamıştır; fakat Roma hukuku klasik dönemdeki biçimine dönüştürülme amacı 
hedeflenmiş, yeni hukuk düzenlemeleriyle köklü değişiklikler yapılamamıştır. Roma 
hukukundaki köklü değişiklikler Iustinianus’un ölümünden sonra başlanmış ve Roma 
hukuku Bizans hukuku halini almaya başlamıştır. 

 

1. DOMINATUS DÖNEMİNDE DEVLET YAPISI 

Augustus’un emparyel bir monarşi kurmasının iki özelliği bulunmaktadır. Bunlar; 
a) Cumhuriyeti kurumlarını da yok etmeden hükümdarın otoritesi altına almak 
istemesi, b) İktidar tekelini lideri çevresinde bir araya gelmiş bir aile olan Sezarlar 
yararına güçlendirmektir1. 

Roma imparatorluğunda iktidara gelmede sistem değişmiştir. Principatus 
döneminde, Princeps Civium, Senatus’un ve Halk Meclisi’nin tasdikini aldıktan sonra 
ömür boyu iktidara sahip oluyordu. Princeps, kendisinden sonra iktidara gelecek olan 

                                                 
1  ROUX, Patrıck Le: Roma İmparatorluğu, Tercüme Eden: İsmail YERGUZ, Ankara 2006, s.22. 
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halefini önceden tespit etmekteydi. Princeps’in yerine genelde oğlu geçiyor, oğlu yok 
ise, evlat edinerek öldükten sonra yerine evlat edindiği manevî oğlu geçiyordu. 
Princeps’in kan bağı mirasçıları Princeps olabilir; ancak Senatus’un onayıyla iktidara 
gelebilirdi. 

Princeps, Principatus döneminde imperium yetkisine sahipti. Askerî, mülkî, idârî 
ve kazaî tüm alanlardaki yetkileri kapsıyordu. Princepsler imparator unvanını 
kullanmışlardı. İmparator kelimesi; emreden anlamına gelir. İmparator (imperator) 
kelimesinin kökü imperare (emretmek) idi. İmparator her alanda yetki sahibi olup, 
kelime anlamı olarak, yaşayan kanun (yasa) anlamına geliyordu. İmparatorun her 
alanda sözü kanundu. Princepsler, consul, dinî reis (pontifex maximus), augustus 
unvanına sahip olup aynı zamanda proconsullerin imperium yetkisine ve tribunus 
yetkilerine sahiptir. Princepsler, kendisinden sonra tahta geçecek şahsa sağlıklarında 
bu yetkileri verebiliyorlardı. Bu yetkiler dominatus döneminde de devam etmesine 
karşılık, tribunusluk makamı giderek önemini kaybetmiştir. 

Principatus döneminden sonra ortaya çıkmış olan dominatus dönemi mutlakıyet 
rejimidir. Dominus kelimesi; efendi, egemen olan anlamına gelir. Demirare ise, 
egemen olmak anlamına gelmektedir. Dominatus döneminde imparatora atfedilen 
Dominus kelimesine, Tanrı anlamına gelen kelimeler ilave edilip “Imperator Dominus 
Et Deus” (efendi ve ilah) adı verildi. Roma’da imparator kutsal sayılmakta ve dinen 
imparatorun her dediğine itaat edilirdi. İmparator, Dominus noster (efendimiz) ve 
Deus noster (tanrımız) unvanlarını kullanırdı. Dominus noster, imparatorun resmî 
işlerinde kullandığı unvandır. Deus noster ise, şahsı ve eşyasının kutsal 
sayılmasında kullandığı unvandır2. Romalılar imparatorun karşısında hep ayakta 
durmuşlardır. Bu durumda imparatorluğa kimlerin geçeceği önemli hale gelmişti. 
Romalılar kamu egemenliğinin halka ait olduğunu kabul etmelerine karşılık, halkı 
temsil eden Halk Meclisi ve Senatus iktidarı bir şahsa devredebiliyordu. Bu hakkın 
devredilmesi şekli Dominatus döneminde son bulmuştur. 

Augustos (Octavianus’un yaygın olarak bilinen unvanı), büyük amcasının 
kaderini paylaşmamak için Cumhuriyetçi hükümetin sırf formlarını korumuştur. 
Teoride önceki imparatorluk, imparatorun ve senatusun müşterek olduğu bir idâreydi. 
Modern yazarlar ise, bunu Principate ya da Diarchy olarak tanımlarlar (Augustus’a 
göre Princeps=Fuehrer=Duce isminden dolayı Principate). Bu üç yüzyıl sonra yerini 
mutlak monarşiye(hâkimiyete) bırakmıştır. Değişim, Severe Hanedanı 
zamanında(193-235) yüz yıl öncesinden tahmin edilmiş olmasına rağmen, 
Diocletianus (284-305) yarım yüzyıllık anarşi sonrası düzeni sağladığında farkına 
varılmıştır3. 

Roma İmparatorluğu’nda M.S. 235-284 yılları arasında tam yarım asır askerî 
kargaşa dönemi yaşanmıştır. Bu kargaşalık eski zihniyetle kurulmuş bulunan siyasî 
ve toplumsal düzenin tamamıyla değiştirilmesini oluşturmuştur. Dominatus 
döneminde iki esas vardır. Bunlardan biri mutlakıyet diğeri merkeziyettir. Mutlakıyet, 
tek bir şahsın her alanda egemen olmasıdır. Merkeziyetcilik ise, tek yetkili alana tüm 
idârî faaliyetlerin bağlanmasıdır. Bunun en keskin şeklini Caius Aurelius Valerius 
Diocletianus (284-305) zamanında alır. Diocletianus, 284 yılında birliğini sağladığı 
imparatorluğun başına gelerek devlete yeni bir düzen vererek tam mutlakıyet ve 
                                                 
2  OKANDAN, Recai Galip: Roma Âmme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın 

no:231, İstanbul 1944, s.248-249. 
3  LEE, R.W.: M.Ö 753’ten MS. 1948’e kadar ROMA HUKUKU Tarihi Bir Bakış, Çeviren: Yrd. 

Doç. Dr. Serpil ALTOP, İstanbul 2002, s.14. 
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istibdat yönetimi kurmuştur. Bu nedenle, 284 yılından sonraki Roma İmparatorluğu 
dönemine, “Dominatus Dönemi” denmiştir. 284 yılında Roma’da gerçek manada 
mutlak bir imparatorluğun temellerinin atılması söz konusudur. İmparatorlar gittikçe 
mistik vasfa bürünmüşlerdir. İmparatora prestij (itibar, saygınlık) ve ibadet merasimi 
(adoratio) yapılarak onun temas ettiği her şey mukaddes sayılmıştır. İkamet ettiği 
saray, “mukaddes saray” (sacrum palatium), oturduğu ev ise sacrum cubiculum 
isimlerini almıştır4. İmparator Diocletianus’un kurduğu bu yeni sistem kendisinden 
sonra gelen imparatorlar tarafından geliştirilmiştir. Kurulan monarşi yönetimi, ilk defa 
hukukî bir dayanak kazanmıştır. 

Dominatus döneminde imparator herkesin üstünde ve mutlak egemendi. Bu 
dünyevî egemenliğin yanı sıra, imparator dinî otorite (erk) de kazanınca, doğu 
memleketlerinde görülen teokratik ve mutlak bir yönetim egemen oldu. Bu yönetimin 
tohumları bir ölçüde Principatus döneminde atılmıştı; ancak Principatus dönemi, 
cumhuriyet döneminin devamı olma özelliğine sahipti ve o dönemden kalma 
magistralar varlıklarını sürdürüyorlardı. Halk meclisi kısmî, senatus ise tam etkindi. 

Bu dönemde kölelik gündemden kalkmıştır. 

Tiberus bile tek elden yönetimi arzulamaktaydı. Hadrianus (117-138) hukukî ve 
idarî örgütlenmede yenilik getirmiş ve mutlakıyete doğru gidiş başlamıştır. Böylelikle, 
senatus’un önemi azalmıştır. 

Önceleri, herkes savunma imkânına göre orduya katılıyordu. Daha sonraları 
askerlik meslek haline gelmiştir. Ordunun siyasetteki rolü de Principatus döneminde 
karşımıza çıkmaktadır. Roma’da ordu güç kazanınca iktidarda da söz sahibi 
olmuşlardır. Başarılı savaşlardan sonra iktidar mücadelesi ortaya çıkmıştır. Her ordu 
kendi komutanının iktidara gelmesini istiyordu. Dominatus dönemini gerçek anlamda 
kuran ve iktidara askerî makamların iradesiyle gelen Diocletianus bu duruma çözüm 
bulmuştur. Diocletianus öldükten sonra iktidar kavgası tekrar başlamıştır. 

Diocletianus’un kurduğu diarşik sistem, Octavianus’un kurduğu oligarşik 
sistemden farklıdır. Diocletianus’un kurduğu sistemde her alanda iki şahıs egemen 
olacaktı. 284 yılında doğuda komutan olan Princeps öldürülünce ve bunun üzerine 
Diocletianus’a Augustus unvanı verilerek komutan ilan edilmişti. Diocletianus tek 
imparator olarak bu yetkileri yürütebilirdi; ancak ordu gücü ile başa geçen şahıs 
başka bir askerî güç tarafından öldürülebildiği için bunu yapmamıştır. Diocletianus 
imparatorluğun doğusunu yönetirken ortağı olan, batıdaki ordunun komutanı ise, 
Marcus Aurelius Valerius Maximianus (Maximian)’dur5. 

Dominatus döneminde oldukça önemli bir yenilik yapılarak, Diocletianus, 
“principatus” denen ve imparatorun tüm yetkileri üstlenerek “principate, birinci yurttaş, 
princeps” statüsüyle sahip olduğu önceki yönetim şeklini terk ederek, “dominatus” 
denen ve imparatorun mutlak hükümdarlığının tartışmasız kabul edildiği monarşi 
yapısına daha yakın yeni bir yönetim şeklini benimsedi6. Diocletianus, oğulları veya 
muzaffer kumandanlarla paylaşılan dörtlü (tetrarşi, tetrarkhia) bir sistem kurmaya 
çalışarak, bu sistemi ayrıntılı (mufassallı, teferruatlı) olarak düzenlemiştir. Önce, 
                                                 
4  OKANDAN, Recai Galip: Roma Âmme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın 

no:231, İstanbul 1944, s.250. 
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İmparatorluk, doğu ve batı olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Diocletianus, Milano’da 
bulunan kendi atadığı ve teorik olarak hukuken kendisine eşit kıldığı çalışma ve 
iktidar arkadaşı Marcus Aurelius Valerius Maximianus ile yetkilerini paylaşarak, 
kendisi doğuya gitmiştir. Bundan dolayı da Roma İmparatorluğu, doğu ve batı olmak 
üzere ikiye (partes imperii: imparatorluğun bölümleri) ayrılmıştır. Her ikisinin belli 
egemenlik alanları, özel hazineleri, danışma meclisleri ve yetkileri vardı. Hatta 
pontifex maximus yetkilerini bile bölüşmüşlerdi. Lee’ye göre, anayasal teoride 
imparatorluk tek ve bölünmez olarak kalmıştı. Birinin yapısı tam olarak diğerini 
yansıtmaktaydı. Kanunları birlikte imzalamakta idiler. Bu yüzden meşhur Citations 
Kanunları doğunun imparatoru 2. Theodosius ve batının imparatoru 3. Valentin’in 
yetkisiyle basılmıştır7. 

Bu durumda Roma İmparatorluğu ülke yönetimi iki tane tam yetkili imparator 
yani iki Augustus (büyük ‘ulu’ önder) tarafından idâre ediliyor. Augustuslardan her biri 
kendilerine bir halef belirliyor ve bu şahıs Caesar olarak adlandırılıyordu8. Bunlara da 
bazı bölgeleri idâre etme yetkisi veriliyordu. Bu durumda her bir Augustos öldüğünde 
onun yerine geçecek şahıs sağlığında belirleniyordu. Senatus ve ordu bu belirlemeye 
karışmamakla birlikte, ordu komutanları askerî güçleri olduğundan, iktidarı 
etkilemektedir. Buna çare olarak ordu komutanları da veliahd gibi iktidara sahip 
olmaları için yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu durumda, evvelâ iki (iki Augustus) sonra 
dört (iki Augustus, iki Caesar) olmuş ve bu rejimlere Diarşik ve Tetrarşi denilmiştir9. 
Bir emirnamenin bütün imparatorlukta geçerli olması için dört imparatorun imzasını 
taşıması gerekir10. Bu dönemde caesarların yetkileri de belirleniyor; caesar olan 
kimseler imparator tarafından yetiştiriliyor ve Caesar olmadan önce bir takım 
eğitimlere tabi tutuluyordu. Bu sistem 284 yılından 305 yılına kadar gayet iyi 
yürümüştür. Diocletianus ve Maximianus, 305 yılından sonra tahtlarından ayrıldı. 
Böylelikle, Augustuslar görevden çekilince caesarlar yerlerine geçmiştir. Her Caesar, 
Augustus olunca kendi yerine geçecek caesar’ı belirliyor; fakat bir süre sonra yeni 
Augustuslar Caesar’ı belirlemekte sorun yaşıdıklarından, ırsî sistemin uygulanması 
gündeme getiriliyor. Diocletianus senatusun bu alandaki yetkilerini iptal ediyor. 
Caesar olacak şahısların yetiştirilmesini istiyor. Diocletianus, taht kavgalarının 
Roma’yı yok etmemesi için çok ayrıntılı hareket etmiştir. 

Diocletianus, imparatorlukta yaşayan birbirine rakip çeşitli gruplarını 
barıştırmayı ve özellikle Roma ekonomisini yıkmaya çalışan güçleri 
engelleyememiştir. İki imparator ve iki imparator vekili sistemi, sadece tahta geçmek 
için birbirine rakip insanların oluşmasına sebep olmuştur. Ekonomik kontrollere, halk 
tarafından da uyulmamış ve iyi işlememiştir11. Yedi şahıs; 4 Augustus, 2 caesar ve 1 
princeps, 307 yılında kendilerinin imparator olduğunu iddia etmiştir.Diocletianus 
zamanında uygulamaya konulmuş bu sistemin zaman içerisinde yürümediği 
görülmüş ve İmparator Constantinus zamanında yeniden birleştirilmiştir. 
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Constantinus, 306-337 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Yönetimi yeniden 
tek elde toplayarak, yönetimin merkezini batıdan (Roma’dan) doğuya kaydırmıştır. 
330 yılında Constantinus, bu sistemin yürümeyeceğini belirtip mutlakıyeti ilân etmiştir. 
330 yılında Byzantium şehrini yeniden inşa ettirerek, “Constantinopolis” adıyla 
imparatorluğun ikinci merkezi haline getirdi; fakat bu merkeziyetçi çabalarına rağmen 
imparatorluk bölünmeden kurtulamadı. Constantinus 337 yılında hazırladığı 
vasiyetname ile en fazla 10 yaşında olan üç oğlu ve iki yeğeni arasında tüm 
imparatorluğu böldü. Constantinus belirli bir süre tek başına yönetimi sağlamıştır. 
Constantinus vefat ettikten sonra üç oğlu ve iki yeğeni arasında iktidar mücadeleleri 
başlamıştır. Önce yeğenlerinden daha sonra da oğullarından biri öldürülmüştür. 
Geriye kalan iki oğlu ise, ülkeyi batı ve doğu olmak üzere ikiye ayırarak yönetmiştir. 
Bu durum I. Teodosianus’a kadar devam ediyor. 

Doğunun Augustus’u Galerius, hristiyan olanlara kıyımlara devam etmekteydi; 
fakat ölümcül bir hastalığa yakalanınca Hıristiyanlık dininin yayılmasından doğan 
büyük baskının sona erdiğini ilan eden bir hoşgörü belgesi (müsamaha emirnamesi) 
Nisan 311 de yayınlamış ve ülkede dini özgürlüğü ilan etmiştir12. 

Batının hakimi durumuna gelen Büyük Constantinus, ülkesinde ülkesinde 
hıristiyanlık dininin yayılması sebebiyle meydana gelecek karışıklıkları önlemek için, 
kız kardeşi Constantia ile evlenmeye Milâno’ya gelen Doğu Augustos’u Flavius 
Licinianus Licinius’un gelmesi kendisine daha iyi imkânlar sağlamıştır. Roma 
İmparatorluğunda dinî sulh ve sükûnu tesis etmek için Licinius’la bu buluşmadan 
istifade ederek, Hıristiyanlık dinine hoşgörü ve izin imkânı sağlayan Milano 
Emirnamesini 313 yılında yayınlamıştır. Hıristiyan dinine mensupların dinin 
gereklerini istedikleri şekilde yerine getireceklerini, hiçbir şekilde işkence ve zulüm 
yapılmayacağını bildirmiş; kendisinin de Hıristiyan olduğunu ilân etmiştir. Hıristiyanlık 
bundan sonra, Roma İmparatorluğunun dinî hâline gelmiş ve imparator da dinî 
otoriteye sahip olmuştur13; fakat Licinius, hâlâ Hıristiyanları potansiyel düşman olarak 
gördüğü için, onları yönetimden tasfiye etmekte ve baskı uygulamaktaydı. Konstantin 
ve Licinius arasında taht kavgası ve Licinius’un Hıristiyanlara baskı yapması 
savaşmalarına neden oldu ve Konstantin, 324 yılında Anadolu’daki savaşta 
Licinius’un kuvvetlerini yenince artık tüm Roma İmparatorluğunun hâkimi oldu. 
Böylece imparatorluğun resmen Hıristiyanlaşmasına yol açtı. Zaten 315 yılından 
itibaren sikkelerde ilk Hıristiyan işareti konulmaya başlamış, 323 yılında putperest 
imgeler yok olmuştu. Hıristiyanlık karşısında en büyük engel (Licinius) de kalkınca 
Hıristiyanlık, Roma İmparatorluğunun gayri resmi dini oldu14. 

375 yılında I.Teodosius (379-395) tek başına iktidara gelerek, Hıristiyanlık dinini 
resmî din olarak ilân etti. Hristiyanlar için yurttaşlık, öteki dünyadaki (ahiretteki) 
dünyadaki imparatorlukta bulunur, onların asıl kaygıları ise, kurtuluş ve Roma 
baskısına karşı savaşmak idi. Hristiyanlık, Roma’nın dışlanmış kesimlerine tam 
olarak uygun düşen siyasal bir davranıştı. Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu’nun 
resmî dinî olmasıyla, manevî kurtuluşun muhalefet teorisinden Ortaçağ kilisesinin 
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siyasal iktidarını savunan bir teolojiye doğru ilk uzaklaşma adımlarını attı15. İmparator 
I. Teodosius 17 Ocak 395’te Mediolanum’da öldü; fakat ölmeden önce, sağlığında 
imparatorluğu biri doğuda ötekisi batıda egemen olmak üzere iki oğlu arasında kesin 
olarak bölmüştür. Bu tarihten itibaren her iki bölüm ayrı imparatora, ayrı orduya ve 
bağımsız yönetime sahiptir. Roma İmparatorluğu’nun fiilen ve hukuken bölünmesi 
esas olarak I. Thedosius zamanındadır16. Diğer taraftan, Roma siyasî tarihinde ilk 
defa babadan oğula (irsiyet) geçen bir sistem benimsenmiştir. Krallık döneminde 
dahi, kral tahta geçecek kimseyi tespit etmesinden sonra mutlaka halk meclisinden 
rıza (onam) alınması gerekmekteydi ve kesinlikle irsiyetle Kral olunmuyordu. 

Batı Roma imparatorluğu kısa bir süre sonra yıkılıyor. Nedenleri ise, a) Ordu 
komutanlarının yabancı birliklerle işbirliği yapması, b)Toprak sahiplerinin imparatorluk 
yerine feodal düzen istemeleri, c)Papalığın imparatorun iktidarını istememesi. Doğu 
Roma İmparatorluğu Bizans imparatorluğu adı altında 11 Mayıs 330 yılında 
başlayarak 1123 yıl daha iktidarını sürdürdü ve 29 Mayıs 1453 yılında yıkıldı. Doğu 
Roma İmparatorluğundaki hukuk ise, artık Bizans Hukuku adını aldı. 

Dominatus dönemi, tüm iktidar mücadelelerinin sona erdirme isteğinin olmasına 
rağmen, Roma imparatorluğunun ikiye bölünmesini engelleyememiştir. Batı da Gotlar, 
doğu da Germen ve Frank mücadelesi mutlakıyetin doğmasında rol oynamıştır. 

 

2. PRİNCEPS GÖRÜŞLERİNİN ETKİNLİK KAZANMA ŞEKİLLERİ 

Octavianus M.Ö. 27 yılında Principatus dönemini kurduğunda Cumhuriyet 
döneminin organlarına hiç dokunmayarak muhafaza etmiştir. Bu organların yanına 
Princeps makamını oluşturmuştur. Princeps’in yetkileri magistraya verilen yetkilerden 
çok daha genişti. Principatus döneminin başlarında senatus ile Princeps’in yetki 
paylaşımı söz konusuydu. Daha sonraları senatus’un yetki ve işlevleri azalırken 
Princeps’inkiler artmıştır. Princeps yavaş yavaş bu yetkileri kendinde toplamaya 
başlamıştır. 

Principatus dönemiyle Roma’da hukuk yapan yeni bir kaynak oluşmuştur. 
Constitutionus principes (Princeps’in Emirnameleri, İmparator Emirnameleri) adı 
altında güçlerine dayanarak kurallar konmuştur. Emirnameler M.Ö. 27- M.S.235/284 
yılları arasında ortaya çıkmıştır. Princeps’in Emirnameleri şunlardır: 

 

2.1. Edictum (Beyanname) 

“İmperium’a sahip Roma magistralarının, kendi selâhiyet çevreleri içindeki idarî 
ve kazaî kararlarını halka duyurmaları. Önceleri şifahen, sonraları yazılı bir 
beyanname şeklinde yayınlanmakta idi. Beyanname, o yıl zarfında magistranın hangi 
prensipleri takip edeceğini bildirir yeni magistra vazifeye başlayana kadar yürürlükte 
kalırdı. İmparatorlar da magistra olduklarından beyanname neşrederlerdi. Bunlar 
principatus devrinden itibaren kanun mahiyetinde idiler”17. 

                                                 
15  TANENBAUM, Donald/SCHULTZ, David: Siyasî Düşünce Tarihi -Filozoflar ve Fikirleri-, 

Çeviren: Fatih DEMİRCİ, Ankara 2006, s.115. 
16  TEKİN, Oğuz: Helen ve Roma Tarihi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 

Yayın No:1361, Eskişehir 2011, s.147. 
17  UMUR, Ziya: Roma Hukuku Lügatı, İstanbul Üniversitesi hukuk Fakültesi Yayını Yayın 

no:677, İstanbul 1983, s.63. naklen. 



DOMINATUS (SON İMPARATORLUK) DÖNEMİNİN İDARÎ ve HUKUKÎ YAPISI 
(M.S. 284-M.S. 476/1453) 

 2015–1 35 

Edictum; toplumun bütününe yönelen ve hukukun her alanına ilişkin kuralları 
içeren düzenlemelerdir. Diğer üç düzenleme türü ise, tabiatı gereği daha dar bir 
kesime hitap eden ve dili oldukça yalın olan kurallardır. Oysa genel nitelikli kanun 
özelliği taşıyan Edicta’lar yasama faaliyetinin ana unsurunu oluşturmaktadır ve 
yapısal olarak da, “praefatio” (önsöz), “narratio” (öyküleme), “dispositio” (gerekçe) ve 
sonsöz (epilogus) olmak üzere dört bölümden oluşur18. 

 

2.2. Rescriptum (Yazılı Cevap) 

İmparatorun, bir davada taraflardan birinin ya da hâkimin sorduğu hukukî bir 
konu hakkında vermiş olduğu cevaptır. Bu cevaplar imparator meclisi tarafından 
imparatorun adına hazırlanırdı. İmparator, Rescriptum ve Decretum’u, umuma 
yayınlamak istediği zaman, beyannameler gibi ilan etmekteydi19. 

 

2.3. Decretum (Karar) 

İmparator, magistranın ya da taraflardan birini müracaatı üzerine davaya kendisi 
bakardı. Hukukçulardan oluşan bir danışma kurulundan da davanın görülmesinde 
görüş alabilirdi. İmparatorun baktığı davalar diğer benzer davalar için emsal niteliğini 
taşımaktaydı20. 

 

2.4. Mandatum (Talimat) 

İmparatorun memurlarına ve özellikle de eyalet valilerine gönderdikleri 
talimatlardır. Bu mektuplar önceleri gönderilen memurlar bağlamış; fakat sonra aynı 
konumdaki bütün memurlar için bağlayıcı olmuştur. Fertler bile iddia ettikleri 
konularda bu talimatları referans alıyordu21. 

İmparatorluk döneminde (284-476) bu farklı düzenlemeler, pratik önemini 
yitirmesi sonucunda, ortadan kalkmaya başlamış ve sonunda kanunlar “leges 
generales” ya da “constitutiones” adıyla anılan genel kanunlar ve “rescripta” adıyla 
anılan özel nitelikli kanunlar olmak üzere iki gruba indirgenmiştir 22. 

                                                 
18  KAYAPINAR, Levent: Bizans Tarihi, Editör: Doç.Dr. Levent KAYAPINAR, Anadolu 

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1295, Eskişehir 2011, s.158. 
19  VENTURA, Mişon: Roma Hukuku, Birinci Cilt, Giriş-Roma Hukukunun Dış Tarihî-Usûl, 

İstanbul 1934, s.102. 
20  KARADENİZ ÇELEBİCAN, Özcan: Roma Hukuku Yeni Medenî Kanun’a Uyarlanmış 

Onyedinci Basım, Turhan Yayınları, Ankara 2014, s.72. 
21  TAHİROĞLU, Bülent/ERDOGMUŞ, Belgin: Roma Hukuku Dersleri, Onuncu Basım, İstanbul 

2014, s.78. 
22  TROİANOS, S., VELİSAROPOULOU Karakosta, İSTORİA Dikeu, Atina Komotini 2002, 

s.183. Nakleden:KAYAPINAR, Levent: Bizans Tarihi, Editör: Doç.Dr. Levent KAYAPINAR, 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1295, Eskişehir 2011, s.158. 
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3. DOMİNATUS DÖNEMİNİN SİYASÎ ORGANLARI 

Roma devletinin kuruluşundan beri etkin olan halk meclisi, cumhuriyet 
döneminde toplanma problemi yaşamış ve Principatus döneminin sonlarına doğru 
zayıflayarak işlevini kaybetmiştir. Dominatus döneminden önce halk meclisi, bütün 
Roma İmparatorluğu’ndaki insanlar Roma vatandaşlığı verildiği için toplanamıyordu 
ve artık siyasî alanda yerini kaybetmiştir. Senato ise, halk üzerinde adalet ve 
istikrarın temsilcisi olarak varlığını sürdürmesine rağmen, siyasî organ olma vasfını 
kaybetmiştir. İmparator kanun çıkaracağında ve davaların karara bağlanmasında 
senatoya başvurabilecek iken bunu yapmamıştır. Bu dönemde 5 adet siyasî mevki 
bulunmasına karşın Roma hayatının siyasî hayatına asıl yön verenler: İmparator ile 
imparatora bağlı devlet memurlarıdır. 

 

3.1. İmparator 

Roma’da bağlılık polise23 ya da siyasî topluma değil, Sezar’a veya neredeyse 
Tanrı benzeri statüde değerlendirilen yüce önderedir. Aslında Romalılar, Roma’nın 
kurucusu Romulus ve diğer büyük ve asil işler gerçekleştiren büyük insanlar gibi 
büyük önderlere Yunanlılardan dahi daha fazla saygı göstermekteydiler24. 
Başlangıçta Romalılar bu unvanı ordu komutanlarına veriyorlardı. Sonra ise, yetkilere 
sahip şahıs için kullanılmıştır. Bu şahıs, dinî alanda dâhil olmak üzere her alanda 
yetkili olup; kendisi, oturduğu yer (eşyası) ve ailesi kutsal sayılmıştır. O’nun iradesine 
hareket eden sırf suç işlemiş olmaz, aynı zamanda günahta işlemiş olurdu25. 
İmparator bütün halkın ve devletin sahibidir. Imperium halka değil, şahsının 
özelliğinden dolayı imparatora aittir. Başka bir makamın bu imperiumu imparatora 
vermesine gerek yoktur. İmparator, hukukun tek kaynağı olup, örf ve adet hukuku 
imparatorun iradesine uygun olduğu takdirde uygulanabilirdi. İmparator, kazaî, askerî, 
mülkî ve idarî tüm yetkilere sahipti. 

Iulius Sezar’ın siyasî vârisi, ablasının torunu olan Gaius Octavianus selefinin 
hatasından ders çıkarmış ve hiçbir zaman herkesin endişe ettiği diktatörlük unvanı 
için bir talepte bulunmayarak çok daha dikkatli bir biçimde iktidarını cumhuriyetçi 
yapıların ardında gizlemiştir. Bunun amacı cumhuriyetin onarıldığı hülyasını 
beslemekti. Octavianus kendisine Augustus (soylu, yükseltilmiş kişi) ve Princeps 
(“Roma Cumhuriyeti’nin birinci vatandaşı” ya da “Roma Senatosu’nun baş lideri” 
anlamında) gibi unvanlar edindi. Princeps devlete iyi hizmette bulunanlara verilen bir 
unvan olmakta idi. Bu dönemin ayırt edici özelliklerinin başta gelenlerinden bir tanesi 
de kanun koyuculuk vasfını da mutlak monarşinin kurulmasıyla beraber imparatorun 
kendi uhdesine almasıdır. Principatus döneminde kısmen –görünüşte– ayrı 
organlarca yerine getirilen yasama ve yürütmeye ilişkin yetkiler imparatorun şahsında 

                                                 
23  “Polis, aktif katılmayı, en azından, konsensüs ve ortak değerlere vurgu yapan daha varlıklı 

erkeklerin, toplumun siyasî varlıklara katılımını içerir”. TANENBAUM, Donald/SCHULTZ, 
David: Siyasî Düşünce Tarihi -Filozoflar ve Fikirleri-, Çeviren: Fatih DEMİRCİ, Ankara 
2006, s.93. 

24  TANENBAUM, Donald/SCHULTZ, David: Siyasî Düşünce Tarihi -Filozoflar ve Fikirleri-, 
Çeviren: Fatih DEMİRCİ, Ankara 2006, s.  97. 

25  HOMO, Léon: Les Institutions Politiques Romains Paris-1927, s.338, nakleden: AKBAY, 
Muvaffak: Umumî Âmme Hukuku Dersleri, Birinci Bölüm, Dördüncü Bası, Ankara 1961, s. 
135. 
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birleşmiştir. Böylece yargı ve yürütme yetkisine sahip olan hükümdar, kanun koyucu 
vasfıyla yasama yetkisine de sahip olmuştur26. 

Dominatus döneminde bu hukukçuların önemi azalmıştır; fakat Diocletianus 
dahi bunların görüşlerinden faydalanmış ve böylece tekrar önem kazanmaya 
başlamışlardır. 

Dominatus döneminde iki imparator (augustus) vardı. Bu imparatorlara diğer 
unvanlar da verilmiştir. İmparatorun tribunusluk yetkisi vardır. İmparator her alanda 
mutlak egemen olup, hukukun tek kaynağı da bunlardı. 

 

3.2. Devlet Memurları 

Dominatus döneminde, hiyerarşik bir düzen olarak devlet memurlukları 
aristokrasisi oluşmuştu. Daha önceleri Roma’da para karşılığı iş yapmak ayıp iken, 
bu durum değişmeye başlamış ve para karşılığı iş yapmak ayıp olmaktan çıkmıştır. 
Roma’da devlet memurlarının, devlet meselelerini çözmedeki acizliği imparatorluğun 
batı ve doğu roma imparatorluğu olarak ayrılmasına sebeplerinden biri olmuştur. 

Dominatus döneminde kurulan örgüt; başında imparatorun olduğu ve sırasıyla 
birbirine tabi durumda kademe kademe yükselen memurlardan oluşan, tabana doğru 
genişleyen bir piramit şeklindeydi27. 

İmparatorluk ikinci yüzyılda, eyalet (provincia) valileri ve toplamı birkaç yüz olan 
kadroları tarafından yönetilmekte idi. Devlet memurları saray merkezinde imparatorun 
yanındaydı. Dördüncü yüzyılda, 30.000-35.000 arasında resmî görevli 
bulunmaktaydı. Devlet memurluğu bir yere gelmenin en kesin (kat’i) yolu olmuştu. Bu 
görevlere gelmek için yapılan rekabet sebebiyle, makamların alınıp satılması teşvik 
ediliyordu. İdârî sistemdeki karmaşıklık rüşveti de yaygınlaştırmıştır28.Bütün devlet 
memurlukları artık imparatorun hizmetindeydi. O’nun tarafından tayin ediliyorlar ya da 
azlediliyorlardı. İdârî teşkilât, imparatorluğun prefekt’likler, dioecesis’e ve eyaletlere 
bölünmesi esasına dayanmakta idi. Dördüncü yüzyılın başlarında, büyük eyaletler 
daha küçük parçalara ayrılarak Valilerin kudretlerini azaltmak için 100 eyalete 
ayrılmıştı. Eyaletler ise, ondört dioecesis’e gruplanmış olup, bunlarda; Gallia, İtalya, 
Illyricum ve Orientis olmak üzere dört prefekt’liğe bağlanmıştı. Her prefekt’liği başında 
imparatorluğun en yüksek sivil memuru olan praetor prefekti bulunuyordu. Bu şahıs 
her türlü vergilerin toplanması, muhafazası, dağıtımı ve prefekt’liğinde bulunan sivil 
halkı yargılıyordu29. Bunlardan en önemli devlet memurları şunlardır: 

 

3.2.1. Magister Officiorum (Askerî Yetkilerle Donatılmış Memur) 

Principatus döneminde, İtalya’ya etkili (şamil) idarî, kazaî ve askerî yetkilere 
sahip en yetkili devlet memuru olan praefectus praetorio (princeps’in genel vekili, 

                                                 
26  AKMAN, Şefik Taylan: “ Roma Antikitesinde Sosyal - Politik – Ekonomik Değişimlerin 

Hukuksal Yapı ve Kamu Düzeni Üzerindeki Etkileri”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt:2, Sayı: 2, Ankara 2012, s.102. 

27  KARADENİZ ÇELEBİCAN, Özcan: Roma Hukuku Yeni Medenî Kanun’a Uyarlanmış 
Onyedinci Basım, Turhan Yayınları, Ankara 2014, s.33. 

28  FREEMAN, Charles: Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları, İngilizceden Çeviren: 
Suat Kemal Angı, 2. Baskı, Ankara 2005, s.585. 

29  AKŞİT, Oktay: Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul 1970, s.338. 
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genel vali)30‘nin yetkilerinin bir bölümü de Dominatus döneminde en yüksek devlet 
memuru olan Magister Officioruma verilmiştir. Magister Officiorumun görevleri 
şunlardır: a) Polis ve zabıta kuvvetlerinin başında olmak, b) Silah üretimi yapılan 
yerlerin idaresinin yürütmek, c) İmparatorun muhafız alayının komutanlığını yapmak, 
d) Sınırların gözetimi ve denetimi görevini yapmak31. 

 

3.2.2. Quaestor Sacri Palatii (Yargılama İşlerinden Sorumlu Memur) 

İmparatorun umumî kâtibi ve adalet bakanı olduğu için hukukçu olan bu memur, 
imparatorun kanun yapma işleri ile yargılama alanındaki faaliyetlerini yürütmektedir. 
Kanun tekliflerini hazırlamak ve imparatora sorulan sorulara da cevap hazırlamak da 
görevlerindendi. Bu memurların kanun yazma sanatları da vardır. İmparator olmadığı 
zaman o’nun izniyle Consistorium Sacrum’a başkanlıkta yapardı32. 

 

3.2.3. Comes Sacrorum Largitionum (İmparatorluk Hazine Bakanı, 
Hazineden Sorumlu Devlet Memuru) 

Principatus döneminde biri imparatora diğeri de senatoya ait olmak üzere iki 
hazine bulunmakta idi. Dominatus döneminde ise, sadece imparatora ait hazine 
varlığını sürdürmüştür. Bu devirde imparatorun hazinesinden (fiscus’tan) ayrı devlet 
hazinesi Aerarium zail olmuştu33. Bu dönemde var olan vergiler; a) Iugatıo ve capitatio 
terrane: Diğer dönemlerdeki arazi vergisi, iugum hesabıyla alındığında iugatio, çaput 
hesabıyla alındığında capitatio terrena adını almaktaydı. .b) Capitatio humana: Bu 
vergi arazi vergisi vermeyen tüm köylülerden alınan baş vergisidir. c) Chrysargyron: 
İmparator Constantinus zamanında konulan bir sanat ve meslek vergisidir34. 

Bu memurlar, devlet hazinesinden ve darphaneden sorumlu olup, eyaletlerde 
bulunan bu işlerle görevli memurlarında amiri idiler. İmparator memurların maaşlarını 
kendi hazinesinden karşıladığından bu durum o’nun cömertliği olarak görülmektedir. 
Görevleri ise; vergileri kontrol ederek malî konularda çıkan uyuşmazlıkları çözmektir35. 

 

3.2.4. Praefectus Sacri Cubiculi (Sarayın Düzenini Sağlamakla Görevli 
Memur, Mukaddes Oda Reisi) 

İmparatora en yakın olan devlet memuru olduğu için önemlidir. Diğer memurlar 
ülke genelinde etkili olmasına karşılık bu memurlar sarayın iç işlerini yürütmüştür36. 

                                                 
30  OKANDAN, Recai Galip: Roma Âmme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın 

no:231, İstanbul 1944, s.297. 
31  OKANDAN, Recai Galip: Roma Âmme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın 

no:231, İstanbul 1944, s.286. 
32  ARSAL, Sadri Maksudi: Umumî Hukuk Tarihi, Üçüncü Tabı, İstanbul 1948, s.441. 
33  ARSAL, Sadri Maksudi: Umumî Hukuk Tarihi, Üçüncü Tabı, İstanbul 1948, s.442. 
34  SOMER, Pervin: “Roma Hukukunda Vergilendirme”, Prof. Dr. Ergun ÖNEN’e Armağan, 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul-2003, s.714-716. 
35  UMUR, Ziya: Roma Hukuku, Tarihi Giriş - Kaynaklar-Umumî Mefhumlar- Hakların Himayesi, 

İstanbul 1984, s.126. 
36  UMUR, Ziya: Roma Hukuku, Tarihi Giriş - Kaynaklar-Umumî Mefhumlar- Hakların Himayesi, 

İstanbul 1984, s.126. 
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3.2.5.Comes Rerum Privatum 

Bu memurlar imparatorun çeşitli yerlerdeki hususî gayrimenkullerini yönetmekle 
görevli hususî hazine nazırıdır37. Muhafız taburunun ve gizli emniyet teşkilâtının 
başındaydı. 

Bu beş memur en yüksek devlet memuru unvanı olan “Illustres” unvanına sahipti. 

 

3.3. Senatus 

Başta senatus olmak üzere, eski dönemin organları bu dönemde önemini 
giderek yitirmiştir. Senato ifadesi, “yaşlı adam” manasına gelen “senex” kavramından 
doğmuştur. Senatus krallık döneminde kralın danışmanlık organı olup, o zamandan 
beri var olan bir organdı. Her dönemde siyasî bir organ olarak, adalet, istikrar gibi 
değerleri sağlamasından halk üzerinde manevî etkisi bulunur. Krallık döneminde, Kral 
danıştığı konularda senatusun kararına uymak zorunda değildi. Cumhuriyet 
döneminde senatusun işlevi özellikle consül seçilmesi hususunda artmıştır. 
Senatus’un bu dönemde yasama alanında da çok büyük önemleri vardır. Cumhuriyet 
döneminin sonunda senatus kararları kanun gücü kazanmıştır. Principatus 
döneminde, princeps ve senatus arasında diarşik bir yönetim vardır. Her iki 
organında ayrı ayrı hazinesi, bütçesi, topladığı vergiler, kendilerine bağlı eyaletleri 
vardır. Yavaş yavaş princepsin önemi artarken eyaletlerin önemi azalmıştır. 

Senatus’un eyaletler üzerindeki yetkileri 275 yılından itibaren azalmıştır. 
Principatus döneminde sahip oldukları idarî memurlukların hemen hepsinden 
uzaklaştırılmışlardı. Diocletianus’tan sonra durum değişti ve Senatusların bir kaçı 
memuriyetlerde kullandı, çoğunlukla atlı sınıf mensubu arasından seçim yapmıştır. 
Constantinus 1. ve onu izleyenler, senatonun hükümet içindeki durumunu ve sayısını 
artırdılar; fakat bunu senato’ya birçok atlı sınıfını almak suretiyle yaptılar. Böylece, 
geç imparatorluk senatosu yeni bir karışıma sahip olmuştur. Pek çok senatör, 
Constantinus’un zamanında veya ondan sonra imparatorun hizmetinde bulunarak 
yükselmiş kimselerden oluşmakta idi 38. Ana hatları Diocletianus tarafından çizilen ve 
Constantinus zamanında kemalini bulan yeni rejim, daha önceki dönemlerde görülen; 
halk meclisleri, senato ve magistralıklardan ilk ikisini ortadan kaldırarak bütün iktidar 
imparatorun (magistranın) idaresinde toplanmıştır39. Burada Senatus’un idarî ve 
yasama alanında hiçbir yetkisi kalmamıştı. Kanun projelerinin senatodan geçmesi 
zorunluluğu olsa da, okutulma formalitesi dışında hiçbir etkisi kalmamıştı40. 

Dominatus döneminde, eski siyasî rejimden kalma tek hâtıra, “Lex Regia de 
Imperio” idi ki bununla Senato, Roma devleti halkının temsilcisi sıfatıyla, teorik olarak 
yetkilerini İmparatora devrediyordu. Gerçekte ise, imparatorları meydana getiren veya 
deviren şey “praetor”ların sonra da lejyonların gözüne girme keyfiyetiydi41; çünkü 
Hakikatta ve fiiliyatta imparatoru seçenler lejyonlardı ve ordu devleti kendi 

                                                 
37  UMUR, Ziya: Roma Hukuku, Tarihi Giriş - Kaynaklar-Umumî Mefhumlar- Hakların Himayesi, 

İstanbul 1984, s.126. 
38  AKŞİT, Oktay: Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul 1970, s.339. 
39  OĞUZOĞLU, Hüseyin Cahit: Roma Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1956, s.41. 
40  UMUR, Ziya: Roma Hukuku, Tarihi Giriş - Kaynaklar-Umumî Mefhumlar- Hakların Himayesi, 

İstanbul 1984, s.127. 
41  MOSCA, Gaetona: Siyaset Biliminin Temelleri, Çeviren: Hasan İLHAN, Ankara 2005, s.46. 
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kontrolünde bulunduruyordu42. Senatus’un yasama ve malî alandaki yetkileri son 
bulmuş sadece belediye ve zabıta işlerinden sorumlu olmuş ve senatus göstermelik 
bir organ haline gelmiştir. Romalılar geleneklere bağlı oldukları için bu organların isim 
olarak ortadan kaldırılmasına izin vermemişlerdir. Senatus’un tüm yetkileri 
imparatorda toplanmıştır. İmparator ise, hukukun tek kaynağı ve bütün kanunların 
üzerinde (legibus solutus) bir statüye gelmiştir. 

 
3.4. Cumhuriyet Dönemi İntikal eden Magistralar 
Dominatus döneminde, cumhuriyet döneminin en önemli siyasî organlarından 

olan magistralıklar, bir bölümüyle sadece unvan olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
Bunlardan consüller, unvanlarını imparatordan alıp, varlıklarını sürdürmüş ve 
görevleri de senatoya başkanlık yapmak olmuştur. Iustinianus döneminde, yalnız 
imparator bu unvanı kullanmıştır. 

Praetorluk makamının yargılama yetkisi elinden alınmış ve sadece unvan 
(ismen) olarak korunmuştur. Dominatus döneminde, sistem dışı yargılama, cumhuriyet 
dönemi gibi iki aşamalı olmaktan çıkmıştır. İmparator sadece kendinde olan yargılama 
yetkisini belirlediği devlet memurlarına kullandırmıştır. Quaestor’un hazineden 
sorumluluğu elinden alınmış ve imparatora bağlı devlet memurlarına verilmiştir. 

Unvan olarak varlıklarını sürdüren Cumhuriyet dönemi magistraları Roma ve 
Constatinpolis şehirlerinin belediye hizmetlerinin ve özellikle de bu yerlerdeki oyun ve 
eğlence faaliyetlerini düzenlemekle görevli hale geldiler. 

 
3.5. İmparatorun Danışma Organı (Consilium Sacrum, Consilia Sacra) 
Dominatus döneminde; imparator, imparatora bağlı memurlar ve imparatorun 

danışma organı dönemin siyasî ve idarî yapısını belirlediklerinden önemli 
organlardandır. 

Bu dönemde Senatus’un yerine geçen danışma meclisi, Consilium Sacrum 
(kutsal divan) adını almıştır. Principatus döneminde bu meclisin adı Concilium 
Princeps (İmparator Meclisi)’ dir. Bu müesseseye meclis (concilium) yerine divan 
(consistorium) denilmeye başlanmıştır. Dominatus döneminde imparatora ait her şey 
kutsal sayıldığı için bu organın da dokunulmazlığı vardı. Bu mecliste, devletin önemli 
konuları tartışılarak kararlarını da İmparatora bildirirlerdi. Bu mecliste, imparatorun 
atadığı kişilerin arasında, hukukçular ve eski senatus üyeleri de vardı. Bu meclis her 
alanda yetkilidir. İmparatorun hâkim sıfatıyla görev yaptığı davalarda görüş bildirmek, 
istediği konuları görüşme ve değerlendirme, kanun teklifi hazırlama gibi yetkileri 
vardı. Meclis adî ve fevkalade üyelerden oluşan 70 kişidir. Bunların üçte biri zamanın 
ileri gelen hukukçularıdır43. İmparator başkanlığında toplandığında, imparator 
gösterişli bir tahtta oturur ve bütün üyeler ayakta dururdu. Bu organ sadece danışma 
organı olmayıp, yardımcıları da bu unvanı taşımaktadır. 

Augustus’un (Octavius) (M.Ö.63 – M.S. 14) Princeps unvanıyla M.Ö. 27 
tarihinde devletin başına gelmesi ile de cumhuriyet rejimi resmen sona ererek, devlet 
bir imparatorluk yönetimi haline gelmiştir. Octavius, “Consilium Princeps” adı altında 
                                                 
42  CROZAT, Charles: Âmme Hukuku Dersleri, Cilt:II- Kısım I (Orta Zamanlar), Çeviren: Recai 
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43  HOMO, Léon: Les Institutions Poltiques, Paris-1927, s.370-372. Nakleden: Muvaffak 
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bir danışma meclisi kurmuştu ve amacı da bu kurulu senatusun yerine geçirmekti. Bu 
kurulun iki türlü üyesi bulunmakta; bir kısmı sürekli üyeler ve diğer kısmı da sadece 
olaya göre iştirak eden üyelerdir. Sürekli üyeler, genel olarak hukukçulardan 
müteşekkil olmuştur. Yasama ve yargı alanında bu üyelere danışıyor. Bu organda yer 
alan üyeler maaş alıyordu. Sürekli olmayan üyeler ise, genellikle imparatorun 
meşruiyetini sağlamlaştırmak için, danışma organına dâhil ettiği şahıslardır. Soylu 
ailelerden, eski senatörlerden… gibi. Bunlar sürekli üyelerden daha az maaş alırlar. 
Bu meclisin yasama ve yargı (muhakeme) alanındaki işlevleri giderek artmıştır. Bu 
meclis sürekli hal alarak dominatus döneminde de varlığını sürdürmüştür. Bu 
dönemde din önem kazanmaya başlayınca meclisinde ad değişiyor ve Meclis 
dominatus döneminde ikinci ismi alarak imparatorluğun kutsallığından gelen “kutsal 
meclis” adını da almıştır. Bu meclis imparatorluğun sorduğu sorulara cevap verirdi. 
Dominatus döneminin son aşamasında bu meclis yargı kararlarında son sözü 
söylenektedir. Bu divan içerisinde bir de saray nazırı (meclis başkanı) bulunmaktadır. 
Iustinianus derlemesini yapma görevi bu saray nazırına verilmiştir. Saray nazırının 
imparatorun yardımcısı olarak da özel bir önemi bulunmaktadır. Saray nazırı meclis 
tarafından seçilmekte olup, Praefectus Praetorio adı verilmekteydi. 

Praefectus Praetorio makamı, praetorların yerine geçen bir makam olmuştu; 
fakat praetorlardan çok farklı yetkilerle donatılmıştır. İtalya’da imparatordan sonra 
yargı, askerîye ve yürütme alanında yetkilerine sahiptir; ancak bu yetkilerini 
imparatorun izniyle kullanabilmekteydi. Sonraları ise, askerî yetkileri alınarak, 
komutanlara verilmiş; idare, yargı ve yasama alanında yetkileri devam etmiştir. Saray 
nazırı, meclislerde imparatorun izniyle başkanlık yapmaktadır. Bu makamın durumu 
sonradan imparatorları endişelendirmiştir. 

Osmanlı imparatorluğu zamanında vezirler Praefectus Praetorio (saray nazırı, 
genel vali) lara benzetilirdi. Bunların elinden askerî yetkilerinin geç alındığını 
düşünenler dahi olmuştur. Bu şahısların sayıları 1 iken daha sonraları 5-6’ya 
çıkmıştır. Bu şekilde sayılarının artırılması ile yetkilerinin bölüşülmesi sağlanmıştır. 
Saray nazırı, bugünkü Adalet Bakanının karşılığı olarak düşünülebilir. Saray nazırı 
sacrum meclisi tarafından, hukukçular arasından seçilmektedir. Bu meclis de en fazla 
önemi Dominatus döneminde kazanmıştır. Diocletianus zamanında sacrum 
meclisinin yeni bir yapısıyla karşılaşıyoruz. Bu dönemde meclisin işlevi arttığından, 
imparator önemli konuları danışmaktadır. Bu meclisin üyelerinin sayısı senatusun 
üyelerinde daha azdır. Diocletianus zamanında sacrum meclisi; 20’si hukukçularda, 
50’si ise eski senatus üyelerinden olmak üzere 70 şahıstan oluşmaktadır. Yasama 
alanında bu hukukçuların görüşleri alınsın denildi. Roma kamu hukukunun 
oluşmasında bu hukukçuların önemi büyüktür. Octavius, bunların görüşlerinin ve 
sözlerinin kanun hükmünde olacağını söylemiştir. Bu sebeple bu şahıslar yargılama 
alanında oldukça önem kazanmışlardır. 

 
4. EYALETLERİN İDARESİ 
Provincia (eyalet); ne modern anlamda bir bölgeyi ne de Roma halkının bir 

yüksek devlet görevlisinin şahsî yurtluğuydu. Önceleri belirlenmiş bir mekân 
içerisinde “res publica” nın bir temsilcisinin yetki alanı anlamına gelmekteydi44. 
Principatus döneminde, Octavius’un kurduğu ikili (diarşik) bir yönetim söz konusuydu. 
                                                 
44  NİCOLET, C.,L’inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de I’Empire 
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İmparatorluğun eyaletleri, M.Ö. 27 yılından itibaren, imparatora bağlı eyaletler (Les 
provinces imperiales) ve Senatoya bağlı eyaletler (Les provinces senatoriales) olmak 
üzere tayin ediliyordu. Birincileri, gönderilen memurları bizzat tayin eden imparator 
tarafından doğrudan doğruya idare olunuyorlardı. İkincileri ise, Senatonun tayin ettiği 
memurlar idare ediyorlardı. Kaydedelim ki imparatora bağlı eyaletler hemen hemen 
kâmilen imparatorluğun uzak noktalarında ve hudutlardaki sınır eyaletleriydi. 
İmparator burada bulunan lejyonların başkomutanı olup, atadığı askerî vali ile bu 
eyaletlerde mutlak bir otoritesini gerçekleştiriyordu45. İktidarda bir tarafta senatus, 
diğer tarafta da princeps vardı. Diğer taraftan, devletin hazinesi de, Aerarium ve 
Fiscus olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Aerarium Senatus’a bağlı, Fiscus ise 
Princeps’e bağlı hazinenin adıydı. Bunun yanında Senatus’un sırf bronz para basma 
yetkisi var iken, Princeps’in gümüş ve altın para basma yetkisi bulunmaktaydı46. Bu 
diarşik yönetim uzun sürmeyerek yavaş yavaş ağırlık tek şahsın egemen olduğu 
princeps’e geçmiştir. Principatus döneminde iktidar mücadeleleri o kadar yaygın 
değildi. Dominatus döneminde ise, iktidar mücadeleleri yaygınlaşmıştır. Senatus’un 
idarî yetkisine son verildiğinden, senatus eyaletleri ve imparator eyaletleri ayrımı 
kaldırılmıştı. Dominatus döneminde Roma İmparatorluğunun komşuları da sürekli 
sorunlar çıkardığında tek ordu yetmemiş ve çeşitli bölgelerde askerî yetkilere sahip 
ordular kurulmuştur. Bu askerî yetkiler ilk olarak eyalet valilerine verilmiştir. Askerî 
valiler, iktidar ve birbirleriyle mücadeleleri bakımından sorun olmuştur. Diocletianus 
askerî valiliği ortadan kaldırmıştır. 

Romalıların ilk kurdukları eyaletler; Korsika, Sicilya ve Sardunya’dır. Daha sonra 
Kartaca, İspanya ve Galia’da eyalet olmuştur. Bunların dışında birçok yerde eyaletler 
kurulmuştur. İmparatorluğun başka şekilde yönetilemeyeceği anlaşılmış, dolayısıyla 
da ülke parçalara ayrılmıştır. En üstte imparator olmak üzere Romalılar büyük bir 
hiyerarşik düzen kurmuşlardır. İtalya iki bölgeye ayrılarak başına vali atanmıştır. 
Başka askerî yetkileri de vardı; ancak tehlike oluşturacakları düşünülerek bu yetki 
ellerinden alınmıştır. 

Dominatus döneminde, senatusa bağlı eyaletler, princepse bağlı eyaletler ayrımı 
kalkmış olup, bütün eyaletler imparatora bağlanmıştır. Bu dönemde, toprak 
yönetiminde önemli bir makam olarak Praefestues vardı. Bu makamda ikiye ayrılıyor. 
Bunlar; proefectus Urbi ve proefectus proetoria’dır. a) Proefectus Urbi (şehir 
prefektliği), Senatonun başında bulunan, Roma ve çevresinin tüm işlerini yapan bir 
çeşit validir. Geniş idârî ve yargı yetkileri vardır. Daha sonra Constantinopolis’te bu 
valilik oluşturulmuştur. b) Proefectus proetoria (genel vali)47, ikisi batıda, ikisi de doğu 
da olmak üzere proefectura olarak isimlendirilen vâsi eyaletler 4 bölgeye ayrılarak, her 
bir eyaletin başında Proefectus proetoria atanmıştır. Bunlar imparator tarafından 
                                                 
45  MOSCA, Gaetano: “Roma ve Ortaçağ - Siyasî Müessese ve Doktrinler-” Çeviren: Mukbil 

ÖZYÖRÜK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 2-4, Ankara 1946, 
s.535. 

46  RADO, Türkan: “Roma’da Senatus ve Teşriî Salâhiyeti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, Cilt:13,Sayı:1, İstanbul, 1947, s.246-247. 

47  ARSAL, Sadri Maksudi: Umumî Hukuk Tarihi, Üçüncü Tabı, İstanbul 1948, s.437. Iulıanus, 
23 Mart 363’de çıkarttığı kanunla, Praefectus Praetorio yardımcıları (vicarii) ile valiler 
arasındaki ilişkide değişiklik yapmak suretiyle, Praefectus Praetorio yardımcıları atlı 
sınıfından olup, derece olarak valilerden altta idiler; ancak Praefectus Praetorio’nun 
temsilcisi olarak daha etkili idiler. Iulıanus’un aldığı karar gereğince bundan sonra valiler 
Praefectus Praetorio’ya bilgi verdikleri konuda onların yardımcıları olan vicarius’lara da bilgi 
vereceklerdi; bu durumda vicarius’un saygınlığı artırılarak iki memurun sürtüşmesi 
önlenmişti. BAYDUR, Nezahat: İmparator Iulıanus, İstanbul 1999, s.81-82 



DOMINATUS (SON İMPARATORLUK) DÖNEMİNİN İDARÎ ve HUKUKÎ YAPISI 
(M.S. 284-M.S. 476/1453) 

 2015–1 43 

atanmakta ve Proefectus Urbi’lerin sahip olduğu idâre ve yargı yetkilerine sahipti; 
ancak bu yetkilerin yanı sıra o bölgede imparator olmadığı ve merkezden uzak olduğu 
zaman askerî yetkileri vardı. Bu kurum Principatus dönemindeki imparatorun genel 
vekili olan proefectus proetoriadan farklı ve sadece isim benzerliği bulunmaktadır. 

Bu dönemde tüm askerî yetkiler imparatorun elinde toplanmış ve ordu 
imparatorun atadığı “magistar limitum” isimli komutan tarafından yönetilirdi. 
Eyaletlerdeki ordu komutanına bağlı, sınır beyleri (dux limitis) vardı. Görevleri ise, 
eyaletlerdeki askerî birliklere komuta etme ve koruma olarak sınırlıdır. Hâkim sıfatıyla 
askerle arasındaki ceza davalarına bakmakta, verdiği kararlara karşı ise, ordu 
komutanlarına itiraz edilmekteydi. Her ikisinin aldığı karara karşı ise, askerî birliklerin 
en üst komutanı olan imparatora başvurulurdu. 

Proefectus proetoria (genel vali) bulundukları bölgenin en üst yöneticisi olup, 
sayıları dört adettir. İdarî hiyerarşi de imparatordan sonra gelip, “vicarus”larla 
imparator arasında aracı idârî organdı. Bunlar kendilerine tâbi eyaletlerin valilerince 
gönderilen raporları alırlar, onlara merkezî idârenin emirlerini bildirirlerdi. Yargı 
kararlarına itiraz edildiğinde, temyiz merci olarak (appellatio) bakmakta idi. Bunların 
kazaî işlerine karşı ise, “Augustus” ya da “Caesar” a müracaat edilirdi. Rüşvet, görevi 
kötüye kullanma gibi konularda doğrudan yargılama yetkisi vardı48. 

Dört büyük proefectura, (bölge), diocesis olarak isimlendirilen eyaletlere 
bölünmüştür. Başlarına ise, Vicarii Praefectorum Praetorio (vali) atanmıştır. Vicarii-
Vicarius (vekil) bulunduğu eyaletin en yüksek idarecisi ve sivil bir makamdı. Bunların 
askerî yetkileri bulunmamaktaydı. Diocesis (eyalet)’lerde ilk derece mahkemelerin 
kararlarının temyiz mercii vicorius’dur. Bazı ceza davalarında ise, bidayet mahkemesi 
olarak görev yapmaktadır. Bunlar için iudex (hâkim) sıfatı da kullanılabilir. 

Diocesis’lar, provincia olarak isimlendirilen daha küçük eyaletlere bölünmüş 
olup, başlarına da imparator tarafından Praesides ya da Correctores ünvanı verilmiş 
şahıslar atanmıştır49. Bunların, bulundukları yerin düzenini sağlamak, vergi toplamak 
ve özel hukuk davalarına hâkim sıfatıyla bakmak görevleri vardı. Ölüm cezası ile 
malvarlığına el konulması davalarını göremiyordu. Verdiği kararlara karşı ise, genel 
valiye ve imparatora başvuru hakkı vardı. Bunlar askerlere komutanlık edemezlerdi. 

 
5. DOMİNATUS DÖNEMİNİN TOPLUMSAL DURUMU 

Principatus döneminden itibaren iktidarın güçlü olması için, ona tabi olan İtalya 
ve diğer eyaletlerin yönetim sistemleri birbirine yaklaştırarak princepse doğrudan 
bağlı yerler haline gelmiştir. Yönetim ve örf ve adetler birbirine benzemeye 
başlamıştır. Bu durum, princeps’in yönetimi altındaki her yerin halklarının eşit olduğu 
fikrinin yayılmasını sağladı. Roma İmparatorluğu içerisinde yaşayan herkese 
Principatus döneminin sonlarına tekabül eden 212 yılında M. Antoninus Aurelius 
Caracalla tarafından çıkarılan bir emirname (Constitutio Antoniniana) ile herkese 
Roma vatandaşlığı verildiğinden, colonia, municipium, şehir devletleri gibi ayrımlar 
ortadan kalkmıştır. Dominatus dönemi ile beraber, daha merkeziyetçi yönetim yapısı 
nedeniyle buradaki yönetimlerin yapısı da değişmiştir. 
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5.1. Curia 

Öncelikle yönetimler daha sıkı bir denetime tabi tutulmuşlardır. Şehir devletleri 
Cumhuriyet döneminin sonlarında iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise, Roma 
devletine bağlılık söz konusuydu. Principatus döneminde, daha merkeziyetçi bir 
yapının etkisiyle Roma devleti şehir devletlerinde kendi organ ve kadrolaşmasını 
sağlamıştır. Dominatus döneminde ise daha bir merkeziyetçi yapının varlığı 
görülmektedir. Şehirlerin aynı siyasî yapılanma halinde bir araya gelip aynı hukuk 
sistemine bağlı olmaları şehirlerde yaşayan insanların birbirleriyle kesin sınırlarla 
ayrılmalarına ve gruplaşmalarına neden olmuştur. Bu dönemde her sitede eskisi gibi 
belediye meclisi (curia), belediye âzaları (decurion), belediye memurları (Cuoviri) ler 
vardı; fakat sitelerin eski muhtariyetleri kalmamıştı. Her sahada site hayatını idare 
eden merkezi kuvvetin atadığı valilerin iradesi idi. Curia’lar ve Decurion’lar site 
ahalisinden vergi toplamaktı. Eğer hükümetin belirlediği vergi toplanmaz ise, 
Decurion’lar aradaki miktarı kendileri ödeyeceklerdi. Daha sonra bu şereften nefret 
edilerek Curia’lıktan ve Decurion’luktan kurtulmaya çalışıldı50. 

Buna göre, curia (site meclisi) üyesi (âzası, decurion) olan bir babanın oğlu 
curia üyesi olacak, senato üyesi olan babanın oğlu da senato üyesi olacaktır. Babası 
gemicilik, askerlik gibi meslek yapanların oğlu da bu meslekleri yapacaktır. Curia’lar 
ve Decurion’lar vefat ettikleri zaman memuriyetleri çocuklarına zorla irsî olarak 
geçmekte idi51. Hatta Dominatus döneminde diğer dönemlerden farklı olarak, iktidar 
imparatorun kendi şahsından kaynaklandığı için imparator imperiumu oğullarına irsî 
olarak intikal ediyordu. Bu yapılar halkı; meslek, görev ve iş bakımından irsî olan 
değişmez sınıflara ayırmıştır. Önceki dönemlerin daha eşitlikçi yapısı bozularak, yeni 
bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır. 

 

5.2. Colonia sistemi 

Principatus dönemi sonrasında siyasî alanda mutlakıyet karşımıza çıkmaktadır. 
İdârî konuda merkezin ağırlığı bulunmaktadır. Koloniler (colonialar) ve eyaletler 
mevcuttur. Bunların bölgesel bakımından bir takım bağımsızlıkları olsa da genelde 
bunlar Roma devletine bağlıdırlar. Koloniler, İtalya dışında bulunan ve roma toprağı 
sayılan topraklardır. Romalılar işgal ettikleri uzak topraklara kendi fakir halklarını, 
siyasî ve iktisadî amaçlı olarak gönderiyorlardı. Daha sonraları Latinlerde 
gönderilmiştir. Roma kolonilerin bölgesel, idarî ve kazaî (yargısal) özerklikleri vardı; 
ancak siyasî açıdan Roma’ya bağlı idiler. Latin kolonilerin ise, hak ve yetkileri 
kolonilere göre daha az idi. 

Devlet, arazilerin boş kalma tehlikesine karşılık tarım işçilerinin toprağı terk 
etmemeleri için bütün tarım işçilerini ebedî olarak toprağa bağımlı hale getirmiştir. 
Çocuk kolonide doğduğu için o toprağın işçisi sayılmaktaydı. Devlet, zengin şahıslara 
geniş araziler tahsis ederek, bu topraklarda çalışan kolonilerin o topraktan 
ayrılmaması için kanunî tedbirler almaktaydı. Topraktan ayrılan koloni, büyük toprak 
sahibi (potentiones, kudretli) tarafından toprağa davet etmek üzere istihkak davâsına 
benzeyen bir davâ ile toprağa geri dönmesi sağlanıyordu. Dava sırasında, önce 

                                                 
50  ARSAL, Sadri Maksudi: Umumî Hukuk Tarihi, Üçüncü Tabı, İstanbul 1948, s.447, 450. 
51  VENTURA, Mişon: Roma Hukuku, Birinci Cilt, Giriş-Roma Hukukunun Dış Tarihî-Usûl, 
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toprağa dönmesi için çağrı yapılıyor dönmez ise, zor kullanılarak getiriliyordu. Bu 
durumda toprağa bağlı işçi bir çeşit köle haline gelmiştir52. 

Kiracı çiftçiler (koloni) toprağa giderek daha fazla bağlanmıştır. Bunların diğer 
mülklere taşınması halinde ise, arazi sahibi onların oy kullanabilmesi için ödemekle 
mükellef oldukları vergilerden sorumluydu. Statü açısından ise, köleden biraz farklı 
mevkie sahip idiler53. Constantinus döneminde, Colonus’luk soydan geçme 
durumuna getirildi54. 

Dominatus döneminde, iş ve zanaatlerin uygulama tarzları, her türlü teşebbüs 
ve icat fikrinin ortaya çıkmasına engel olacak derecede, her şeyi inceden inceye tayin 
eden bir takım nizamnamelere bağlı idiler. Halk arasında potentiores honestiores 
(üstün) denilen, büyük arazi sahipleri ile memurların himayesinde bir takım kümeler 
teşekkül etmiştir55. Tenuiores humuliores (alt, madun) olmak üzere başka 
sınıflamalar da oluşmuştur. Üst tabaka da olanlar; senato üyeleri, curia’lar tıp meslek 
mensupları, Profesörler özel haklara ve yargılama usullerine tabi olup, alt 
sınıftakilerin ise, bu ayrıcalıkları olmadığı gibi ödedikleri vergiler de fazla idi. 

 

5.3. Magistralar 

Magistralar, her ne kadar curia denilen beledî meclisi tarafından seçilmiş olsa 
da, imparator tarafından atanmaları gerekiyodu. Malî olarak İtalya, merkezin 
hükümetin kontrolü altına girmiş olup, İmparator tarafından, İtalya şehirlerine 
“Curator” (Curator rei publicae-Curator civiatis) unvanı ile alan bir memur daha 
gönderilmiştir. Curatorlar özellikle malî alanda yetkilidir. Yargılama, eyalet valilerine 
ve merkez tarafından gönderilen hâkimlere geçmiştir56. 

Kendileri denetim altında bulunan magistraların görevleri, şehrin güvenliğini 
sağlamak ve bunun içinde zabıta ve polis tedbirlerini almaktı. Dönemin sonlarına 
doğru ise, defensor denilen ve görevi vergileri toplamak ve vergilere ilişkin bazı 
hukukî sorunları çözmek olan bir makam oluşturulmuştur. “Defensor: Bir kimsenin 
veya bir topluluğun müdafaasını üzerine alan kimse. Bir davada, vekâleti olmadığı 
halde alakayı müdafaa eden şahıstır.”57. 

 

5.4. Piskopos 

Bu dönemde sosyal yapıda yeni bir isim olmasına rağmen halkın en önemli 
temsilcisidir. Piskopos, Hristiyan kilisesi devlet kilisesi haline geldikten sonra zengin 
ve nüfuzlu kimseler üzerinde tesir sahibi olmuştu. Piskopos dinî lider olup, kilisenin 

                                                 
52  UMUR, Ziya: Roma Hukuku, İstanbul 1984, s.132. 
53  FREEMAN, Charles: Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları, İngilizceden Çeviren: 
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Ankara 2004, s.71-72. 
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56  OKANDAN, Recai Galip: Roma Âmme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın 
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işlerini ve Hıristiyanlar arasındaki uyuşmazlıkları hakem sıfatıyla çözme yargı yetkisi 
devlet tarafından verilmiştir. Diğer taraftan, Batı Roma İmparatorluğu eyalet valilerinin 
kararlarına karşı arabuluculuk yapması istenmekteydi58. 

Hıristiyanlık düzenlemeleri imparatorluk teşkilatına göre meydana getirilmiş 
olup, her belde de bir piskopos olacak ve diyosez denilen arazi parçasında bulunan 
Hıristiyan halkı idâre edecekti. Piskopos ömür boyu görevinde kalmak şartıyla 
seçilerek vilayetin diğer piskoposları tarafından o şehirde oturan ruhban ve ahali yani 
rahiplerle Hıristiyan ahali meclisinin yüzleşmesinde tasdik olunacak, bunlarda sonucu 
onaylayacaklardı. O zaman ne kadar belde varsa o kadar da piskopos 
bulunmaktaydı59. 

 

6. DOMİNATUS DÖNEMİNİN SONU 

Yabancı kavimler Tuna ve Ren kıyılarından Roma İmparatorluğuna saldırıları 
200 yıl boyunca devam etmiştir. İmparatorluk tüm güçlerini bu kavimlere karşı 
kullanmıştı. Yabancı kavimler Batı Roma İmparatorluğunu yıkma güçlerini henüz 
kendilerinde görmediklerinden, önce Roma devletinin askerî yönetim ve savunma 
birimlerini ele geçirerek istedikleri şahsı imparator seçtirmek suretiyle bir süre 
imparatorluğu yönetmişlerdi. İmparatorluğu 476 yılında da tümüyle ele geçirerek Batı 
Roma İmparatorluğunu yıkmışlardır. Roma imparatorluğunun yabancı kavimlerle 
girdiği savaşı kaybetmesindeki en önemli sebep, Hıristiyanlaşan Romalılar bu dinin 
gereklerine uyarak savaşı reddetmeleridir. 

Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında Constantinopolis 
(İstanbul)’ i alarak Doğu Roma İmparatorluğu’nun varlığına son vermiştir. Roma 
tarihinde bir ara dönem Iustinianus Dönemidir (527-565). Bu dönemde, siyasî bir 
dönemden ziyade önemli kanunlaştırma hareketleri olduğu için hukuk dönemi olarak 
yer almaktadır. Bu kanunlaştırma hareketlerinden en önemlisi Corpus Iuris Civilis’tir. 

 

7. CORPUS IURİS CİVİLİS (MEDENÎ HUKUK KÜLLİYÂTI) 

Iustinianus eski büyük roma imparatorluğunu yeniden canlandırmak için din 
alanında (ortodokslukta) ve hukuk alanında birliği sağlamaya çalışıyor. Iustinianus, 
Roma’nın askerî kudreti ile değil, hukuk sistemiyle ayakta kaldığının farkındadır. 
Roma İmparatorluğunu diriltecek güç sadece askerî bakımdan kazanılan birkaç 
parlak zafer değil, aynı zamanda hukuk düzenini yeniden düzenlemekti60. 

Roma imparatorluğunun evrenselliğini geri getirip inşa etmek isteyen imparator 
Iustinianus, emirnamesinde ”geçmişte var olan her şeyi… değeri azalmış olmakla 
birlikte… yeniden kuruyoruz… Romalıların adını saymakla, devletimizde geçmişin 
daha büyük bir ölçüde canlanmasını sağlayacağız”(Novella XVII) demektedir61. 
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Dominatus devrinde Salvatore Riccobono’ya göre, bu muhtelif hukuk düzenlerinin 
kaynaşması olmuştur. Bu kaynaşma klâsik eserlerin sadeleştirilmesi, onların yeni 
imparator kanunlarına uydurulması ve hiç olmazsa en mühim noktalarda zamanın 
esas hukuk fikrine yaklaştırılması şeklinde cereyan etmiştir. Zamanın esas hukuk fikri 
belli başlı noktaları bakımından mevcut hukuk münferit müesseselerinden ayrılıyordu. 
Öyle ki, praetor hukuku ve ona ilâveten ius gentium ve ius extra ordinarium, ius 
civile’nin yerine geçiyorlar ve birleşerek yeni bir nizam olan ius novum’u meydana 
getiriyorlardı ki, bu da milâttan sonra altıncı asırda Iustinianus tarafından bazı ilâveler 
ve taylarla tedvin edilecektir62. 

Eski çağdaki Roma hukuku gelişmesinin son ürünü, İmparator Iustianus 
tarafından 534 yılında gerçekleştirilen Corpus Iuris Civilis’tir. Roma hukukunun en 
mükemmel şekli olan klasik dönem hukukunu hukukçulara toplatmıştır. Iustinianus bu 
derlemeyi yaparken, klasik dönem hukukunu geçerli sayma ve çağa uyarlama olmak 
üzere iki gayesi vardır. Corpus Iuris Civilis; Codex, Digesta, Institutiones ve Novellae 
olmak üzere dört bölümden oluşur. Dominatus döneminde imparator emirnameleri 
önem kazanarak kanun konumuna geliyor. Bu dönemde hukuk oluşturan tek 
kaynak imparatorlardır. Novellae ve Codex, imparator emirnamelerinin birer 
derlemesidirler. 

Corpus Iuris Civilis, madde madde düzenlenmiş bir kanun kitabı değildir. Hukuk 
bilimine ait bir eser niteliğine sahip olduğundan, anlaşılabilmesi ve kanun gibi 
uygulanabilmesi için uygulayıcının hukuk alanında belli bir bilimsel seviyesi olması 
gerekir63. Fransız hukukçu Dionysius Gothofredus (1549-1622), Corpus Iuris Civiles 
adını koyarak ilk defa 1583 yılında yayınlamıştır. 

Dominatus devrinde, imparatorların yapmış oldukları kanunlar görülmektedir. 
Bunlar bir taraftan özel (hususî) emirlerdi, meselâ Cod. Theod. I, 1 3, (sene 393) gibi; 
diğer taraftan da büyük kompilasyon veya kodları oluştururlar. İşte Roma hukukunun 
an’anesini de bu kodlara borçluyuz64. 

Burns’a göre, “hakkın ve adaletin ifadesi olan gerçek yasa kuramı, yirminci 
yüzyıldan çok önce, tamamıyla farklı bir hukuk anlayışı ile uğraşmak zorunda kaldı. 
Bu, pozitif hukuk anlayışı yani devletin buyruğunu ya da egemenin iradesini yasa 
kabul eden anlayıştı. Eski Roma hukukçuları, halkın erkini, sonradan 
vazgeçilmeyecek bir sözleşme ile devrettiği her şeye gücü yeten ‘kadiri mutlak’ bir 
devlet düşüncesini geliştirdiler. Böylece devletin organlarına, yasa gücünde ve 
etkisinde buyruklar çıkarma yetkisi tanımış oldular. Bizans İmparatorluğu zamanında 
bu kuram, otokrasiyi savunmak amacıyla kullanıldı.” Iustinianus’un Corpus Iuris’i, halk 
tüm erkini imparatora devrettiğine göre, imparatorun her isteğinin kanun gücünde 
olduğunu duyurdu65. 
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7.1. Digestae ya da Pandectae 

Iustinianus emirnamesiyle, İmparatorluk Sarayı İdâre Memuru (Quaestor sacri 
palatii, bugünkü karşılığı Adalet Bakanı), Tribonianus başkanlığında 530 yılında bir 
kurul tarafından hazırlanmış, 16. XII. 533 yılında yayınlanmış ve 30.12.533 yılında 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu emirname, “De conceptione Digestorum” (Digesta’nın tasarlanması 
hakkında) başlığını taşımakta olup, “Deo Auctore” ile kısaca isimlendirilmektedir. Deo 
Auctore emirnamesinde Digesta adını verdiği eserin hazırlanmasında izlenecek usul 
hakkında ön bilgi verilmiştir. Digesta 39 Roma hukukçusunun eserlerinden derlenmiş 
50 kitaptan oluşmakta olup, her kitap fasıllara, fasıllar parçalara, uzun parçalar da 
paragraflara ayrılmıştır. Bu parçaların nerelerden alındığı belirlenmiştir66. 

C. Doe Auctore 4. “Iubemus igitur vobis antiquorum, auctoritatem 
consricebendarum interpretendarumque legum sacratissimi principes praebuerunt 
libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare, ut ex his omnis materia 
colligatur, nulla(secundum quod possibile est) neque similitudine neque discordia 
derelicta, sed ex his hod colligi quod unum pro omnibus sufficiat. Quia autem et alii 
libros ad ius peritinentes scripserunt, quorum scripture auctoribus.” (Size kutsal 
imparatorlardan kanunlarını yazmak ve yorumlamak yetkisini almış eski hukukçuların 
Roma hukuku hakkında yazdıkları kitapları okumanızı ve düzeltmenizi emrediyoruz. 
Bütün bu eserleri ‘mümkün olabilenler kadarıyla’ tekrar çelişki kalmayacak şekilde bir 
araya toplayın; fakat hukukla ilgili başkaları da eser yazdıkları halde, bunların fikirleri 
hiç imparator tarafından tanınmadıkları ve kullanılmadığından, bu eserlerin bizim 
eserimize girmesine izin vermiyoruz)67. 

Justinianus’un Digestayı yürürlüğe koyan emirnamesinde yapılmasını zarurî 
gördüğü gördüğü değişiklikleri şu şekilde kaydetmiştir. 

“Multa et maxima sunt, quae propter utilitatem repum trns formata sunt” (Const. 
Tanta. 10). (Lüzum ve ihtiyaç dolayısı ile bir çok önemli şeyler değiştirilmiştir). 

Derleyicilerin (Kompilatorlar, compilatores), klasik dönem hukukçuların 
eserlerinin bazı bölümlerinden; aynen ya da ihtiyaca göre değiştirerek almasından, 
eski ifadelerin değiştirilmesinden ve belirli bir sistem içerisinde toplanan parçalardan 
oluşur. Klâsik metinlerde yapılan ilâvelere, azaltmalara ve yapılan değişikliklere hep 
birden “interpolatio” denilmektedir. Evvelden bunlara, “emblemata Triboniani” 
deniyordu68. 

Digesta(Derlemek, Digerere) ya da Pandectae (Her Şeyi İçeren), Iustinianus’un 
eserinin hukuk bilimi ve tarihi açısından en önemli bölümüdür. 
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7.2. Institutiones 

Digesta’nın, sadece hukukî ihtilafların giderilmesinde değil, eğitim alanında da 
kullanılması düşünülürken, Institutiones, bu eserden henüz yeni başlayanların istifade 
edemeyeceğini ve bu gaye için dahi kitap yazılması gerekliliğini anlamıştır. Digesta 
neşredilmeden önce, klasik eserlerin toplanması sona erdikten sonra, Tribonianus, 
İstanbul mektebinden Theophilus ve Beyrut mektebinden Dorotheus’u klasik 
mektepler üzerine, Institutiones’i derlemekle vazifelendirdi69. Gaius’un Institutiones ve 
diğer klasik hukukçuların eserleri göz önüne alınarak uygulanan hukuk hakkında 
sistematik bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Gaius II. Yüzyılda şu şekilde ayrım 
yapmıştır; “Uyguladığımız hukuk ya şahıslara, ya mallara veya davalara 
ilişkindir”(D.1.5.1). Gaius’un yaptığı üçlü ayrım burada da yapılmıştır. Hukukî bilgiler; 
şahıslara ait hukuk (ius quod ad personas pertinet), mallara ait hukuk (ius quod ad res 
pertinet) ve muhakemeye ait hukuk (ius quod ad actiones pertinet)’ dur. Iustinianus’un 
Institutiones’i, Gaius’unki gibi dört kitaba ayrılmaktadır. Her kitap (libri) fasıllara 
(titules), fasıllar ise paragraflara ayrılmıştır. Parağraflara ayrılan her faslın başında 
“princium” (pr) denilen bir kısım vardır ki bunu da birinci pararaf takip etmektedir70. 

Institutiones, digesta ve codex yararlanılarak hazırlanmış, ders kitabı niteliğinde 
görülen derleme olsa da imparator tarafından yayınlandığı için kanun gücünde olup, 
30.XII. 533 yılında Digesta ile beraber yayınlanmıştır. Bu derlemede, bölümlerin 
nerelerden alındığının tespit edilmesi mümkün değildir71. 

 

7.3. Codex 

Codex, İmparator Hadrianus’tan (117-138), Iustinianus’a kadar yazılan 
imparator emirnamelerinden oluşur. 

İmparator emirnamelerini toplayan çalışmalar yapılmıştır. İlk iki codex çalışması 
özel çalışma olup, üçüncüsü ise, resmî çalışmadır. 

a) Codex Gregorianus, 291 yılında İmparator Hadrianus’tan İmparator 
Diocletianus’a kadar imparator emirnamelerini toplamıştır72. 

b) Codex Hermogenianus, 295 yılında sadece imparator Diocletianus’un 
imparator emirnamelerini toplamıştır73. 

c) Codex Thedosianus ise, 26.III. 429 yılında imparator II. Thedosius’un 
buyruğu ile imparator Constantinus’un 307’da tahta geçişinden itibaren çıkarılmış 
olan 3000 kadar olan bütün emirnameler toplanarak 15.II. 438 yılında on altı kitaplık 
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bir derleme halinde yayımlanarak I.439 yılında yürürlüğe girmiştir74. Bu derleme II. 
Thedosius’un buyruğu ile yayımlandığından kanun (lex citationis: başvurulacak 
eserlere ait kanun) gücündeydi; ancak II. Thedosius’tan bu tarafa bir yüzyıl geçmişti 
ve bu sürede birçok constitutio (ferman) çıkarılmıştı. Bu sebeple Iustinianus 528 
yılında eski codexlerden de istifade ederek onların hazırlanmasından bu tarafa bütün 
emirnameleri de ekleyip on şahıstan oluşan bir kurulu yeni imparatorluk derlemesi 
hazırlamakla görevlendirdi. Kurul, ihtiyaçlara cevap vermeyen emirler ile görüş 
ayrılıkları olan emirleri incelemiştir. İhtiyaçlara cevap vermeyen emirleri iptal etmiş 
olup, görüş ayrılıkları bulunan emirler de Iustinianus’un çıkardığı 50 tane emirname 
(quinquaginta decisiones) ile düzeltilmiştir. Codex İustinianus, 1 senede 
tamamlanarak 16. XII.534 yılında yayınlandı ve 29. XII. 534 yılında yürürlüğe girdi75. 

Codex on iki kitaptan oluşmakta idi. Birinci kitabı kilise hukuku ve imparatorluk 
memurlar hukuku, ikiden sekize kadar olan kitaplar özel hukuka ve müteakip 
kitaplarda ceza, ceza usûl ve idare hukukuna aittir76. Her kitap fasıllara, fasıllar 
emirnamelere (constitutiones) ayrılarak, emirnamelerde ise, o emri yayınlayan 
imparatorun adı ve emirnamenin yayınlandığı tarihle beraber, eski tarihli 
emirnamelerden yeni tarihli emirnamelere doğru sırayla yayınlanmıştır. Codex, 
kitaplara (libri), kitaplar ise fasıllara (titules) fasıllar ise, parçalara (fragmenta), 
parçalarda paragraflara ayrılmıştır77. 

 
7.4. Novellae 

Iustinianus (534-565) iktidarda kaldığı süre içerisinde birçok önemli kanun ve 
emirnameler çıkarmıştı. Codex’in 29 Aralık 534 yılında yürürlüğe girmesinden sonra 
çıkarılan kanunlara Novellae denir. XVI. Yüzyılda 168 emirname, Novellae 
constutiones (yeni emirnameler) yani büyük kanunlaştırma hareketinden sonraki 
kanunlar adı altında toplandı. Bunların herbiri baplara, baplarda bazen paragraflara 
ayrılmıştır78. Bunlar Doğu Roma İmparatorluğu’nda uygulanmak üzere çıkarılan 
gerçek anlamda kanunlardı. Öğretim ile bunların ilgileri yoktu. Bu emirnamelerin 
büyük bir bölümü Yunanca, çok az bir kısmı Latince yazılmıştı. Bunun sebebi de 
Doğu Roma İmparatorluğu’nda konuşma dilinin Yunanca olmasıdır. Novellae C.I.C’in 
bir kısmı olarak düşünülmemişti. Bu derleme Ortaçağda dördüncü bölüm olarak 
Iustinianus’un C.I.C’sine eklenmiştir. İmparatorun tüm iradesi, imparator 
emirnameleridir. Hadrianus’un emirnamelerinde de Halk Meclisi ve Senatus rol 
oynamamıştır. Iustinianus, bir süre toprakları ele geçirerek geniş bir bölgede Roma 
hâkimiyeti sağlamıştır. Iustinianus’un ölümünden sonra Batı Roma İmparatorluğunun 
toprakları Barbar kavimlerin eline geçmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu ise, doğu ve 
yunan kültürlerinin etkisiyle farklı hukuk kültürü, siyasî yapı ve uygarlığa dönüşerek 
Bizans Uygarlığı ismini almıştır. 
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Iustinianus kendi toplanmış eserleri hakkında şerh yazılmasını ve bunların 
tefsirini men eylemesine karşılık, ölümünden evvel toplanmış eserleri hakkında 
şerhler yazılmaya ve tefsirler yapılmaya başlanmış ve Şark İmparatorluğunun son 
bulmasına kadar, bu husustaki hukuk edebiyatı durmadan artırmaya devam 
etmiştir79. 

 

SONUÇ 

Dominatus döneminde imparatora “Imperator Dominus Et Deus” (efendi ve ilah) 
adı verilmesiyle, otoritesinin daha da artırılması sağlanmaya çalışılmıştır; fakat 
otoritenin düzenli olarak intikal etmeyişi imparatorluğun güçsüz hale düşmesinin en 
önemli sebeplerinden olmuştur. 

Diocletianus, oğulları veya muzaffer kumandanlarla paylaşılan dörtlü sistem 
kurmuş ve bu sistemi ayrıntılı (mufassallı, teferruatlı) olarak düzenlemiştir. Önce, 
İmparatorluk, doğu ve batı olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Her ikisinin belli 
egemenlik alanları, özel hazineleri, danışma meclisleri ve yetkileri vardı. Bu durumda 
İmparatorluğu; Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu olmak üzere 
ikiye ayrılmasına yol açmıştır. Germen ırkından gelen Barbar kavimlerin istilasıyla 
476 yılında sona erdi. Doğu Roma İmparatorluğu ise, Osmanlı İmparatorluğu 
padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 tarihinde Constantinopolis’i (İstanbul) 
fethiyle sona ermiştir. 

Dominatus döneminde, Koloni sistemiyle, emlak ve arazi sahibi zenginler 
Devletin otoritesini kendi çıkarları için, özgür olan şahıslara uygulamışlar. Bu ise, 
Devletin otoritesi zayıflamasına sebep olmuştur. 

Askerî otoritenin güvenlik sınırlarını aşarak, siyasete müdahale etmesi de 
İmparatorluğun çöküş sebeplerinden olmuştur. 

Doğu Roma İmparatorluğu’nda Iustinianus döneminde, kaybedilen toprakların 
geri alımı için savaşlar yapılarak zaferler kazanılmıştır. Corpus Iuris Civilis’i 
hazırlayarak, Principatus döneminde yapılan ve Klasik hukuk olarak adlandırılan 
hukuk sisteminin yürürlüğünü tekrar sağlamaya için çalışmıştır. 

Doğu Roma İmparatorluğunun siyasî egemenliğinin sona erişini Roma 
hukukçuları 565 tarihi olarak kabul ederler. Bu durumda Dominatus dönemi 
Iustinianus’un ölümünden (565) sonra bitmiştir. Roma kültürünün Bizans uygarlığında 
devam etmesi, siyasî tarih açısından 565’tir. Roma İmparatorluğu Bizans 
uygarlığında kültürel tesirini ise, sadece üç alanda devam ettirmiştir. Bunlar; siyaset, 
hukuk ve dindir. Siyasî alanda, dünya üzerinde kurulan imparatorlukların en büyüğü 
olması sebebiyle devlet yönetimi bakımından kendinden sonra kurulan 
imparatorlukları büyük ölçüde etkilemiştir. Eski Roma imparatorluğu sınırlarında tahta 
geçen her imparator, kendisini Roma’nın imparatoru kabul ve ilan etmiştir. Meselâ, 
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra kendisini Roma İmparatoru kabul 
ederek, “Sultan-ı İklim-i Rûm” olarak ilan etmiştir. Hukuk alanında etkisi açısından, 
Roma özel hukuku, XIX. yüzyıldaki kodifikasyonlarla Avrupa Hukuk sistemlerinde 
yerini almıştır. Dinî alanda ise, Batı Roma İmparatorluğu’nun başkenti olan Roma 
şehri Hıristiyanlığın merkezi olmuştur. 
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