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Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınından
ötürü yayınına bir süre ara verdiğimiz İstanbul Anadolu Adliyesi
Dergisi’nin 20. sayısıyla yeniden sizlerle buluşmaktayız.
Her sayısında içeriğini zenginleştirmeye ve estetik kalitesini
artırmaya gayret ettiğimiz dergimiz aracılığıyla Ramazan
Bayramınızı kutlar, bayramın meslektaşlarımız, personellerimiz ve
aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını dileriz.
Elinizdeki sayıda, kıymetli hukukçular tarafından kaleme alınan
güncel hukuki meselelere dair makaleler ve edebi yazılar yer
almaktadır.
Bu sayımızda, yayın geleneğimiz olan röportajlara salgın
şartlarından dolayı yer veremedik. Buna karşılık, Cumhuriyet
Başsavcılığımızın imtiyaz sahipliğinde hazırlanan “Cumhuriyet
Savcıları İçin İnfaz Rehberi” adlı eseri, dergimizin hediyesi olarak
ülkemizde görev yapan tüm Cumhuriyet savcılarına ulaştıracak
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
T.C. Cumhurbaşkanlığı ile Adalet Bakanlığına, Türkiye’de
faaliyet gösteren adliyelere, yüksek yargı organlarına, barolara,
mülki amirliklere, hukuk fakültelerine ve muhtelif kamu
kurumlarına ulaştırdığımız dergimizin tüm okurlarımıza faydalı
olmasını temenni eder, yayınımıza yazı ve görüşleriyle katkı sunan
herkese ve siz değerli okurlarımıza ayrı ayrı şükranlarımızı sunarız.
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Değerli okurlarımız;

Bekir ALTUN
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Öncelikle Ramazan Bayramınızı kutlar, bayramın tüm adliye camiası ve milletimiz için hayırlara vesile
olmasını temenni ederim.

Dergimizin yeni sayısı aracılığıyla Ramazan Bayramınızı kutluyor, tüm meslektaşlarıma ve personellerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Bir yılı aşkın süredir ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı hayatını kay-

Bir önceki sayıdan bugüne geçen süre zarfında emeklilik, tayin vb. sebeplerle aramızdan ayrılan kıymetli

bedip artık aramızda olmayan meslektaşlarımıza, personellerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rah-

meslektaşlarımıza yaşamları boyunca sağlık ve esenlikler, adliyemizde göreve başlayarak aramıza katılan

met, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim.

meslektaşlarımıza da başarılar diliyorum.

Bugünden geriye baktığımızda, yargı makamlarınca yürütülen adli faaliyetlerin ağır salgın şartlarına

Bu süreçte dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınından ötürü yaşamını yitiren meslektaş-

rağmen T.C. Cumhurbaşkanlığı ile Adalet Bakanlığımızın koordinesinde mümkün olduğu ölçüde aksatılma-

larımıza, personellerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan ailelerine ve yakınlarına

dan sunulabildiğini görmekteyiz. Bu süreçte Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde yürütülen tüm adli

da sabırlar diliyorum.

hizmetlerin etkin biçimde sürdürülmesi adına fedakarca çalışan meslektaşlarıma ve personellerimize ayrı
ayrı teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Salgın sürecinde ülke çapında uygulanması zorunlu olan tedbirler kapsamında artan iş yüküne rağmen adli hizmetlerin mümkün olduğunca aksatılmadan yürütüldüğünü müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu

Normal şartlarda yılda üç kez okurlarımıza ulaştırdığımız dergimizin yayınına, salgın sürecinde uygu-

süreçte gerekli önlemleri alıp ek görevlendirmeler yaparak adliyemiz bünyesinde sunulan hizmetlerin de

lanması zorunlu olan tedbirler kapsamında adli faaliyetimize yoğunluk verme gereği doğduğundan bir

aksamadan vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlamaya çalıştık. Bu zorlu engelleri aşmak için fedakarca ve

müddet ara vermek zorunda kalmıştık. Nihayet dergimizi, bir önceki sayımızda verdiğimiz sözü de yerine

sabırla çalışan tüm meslektaşlarıma ve personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

getirerek, “Cumhuriyet Savcıları İçin İnfaz Rehberi” adlı kitabımızla beraber yayına hazırlamış bulunuyoruz.
Ülkemizin her bölgesinde azimle çalışan kıymetli yargı mensuplarıyla iletişim halinde olmamıza vesile

Bu duygu ve düşüncelerle okurlarımızı selamlıyor, salgının sebep olduğu yaraların hızla sarılmasını, böylece en kısa sürede yeniden sağlıklı ve huzurlu günlere kavuşmamızı temenni ediyorum.

olan dergimiz aracılığıyla tüm okurlarımıza saygılar sunar, hepimiz için sağlıklı ve mutlu bir gelecek dilerim.
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CMK.m.236 Kapsamında Zorunlu Bir Uygulama:

Adli Görüşme Odaları (AGO)
Ramazan GÜRKAN
Hâkim
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri
Dairesi Başkanı

“Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade
ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya
da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde
sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya
mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda
uzmanlar aracılığıyla alınır.” (CMK.m.236/4)

osyal hukuk devleti olmak,
sadece şüpheliler ve sanıklar için değil, mağdurlar
için de birtakım hakların
ve güvencelerin sağlanmasını gerekli
kılmaktadır. Bu gerekliliğin bir sonucu
olarak, son dönemde tüm dünyada sanık odaklı cezalandırıcı adalet anlayışı,
yerini mağdur odaklı onarıcı adalet
anlayışına bırakmıştır. Zira yargılama
sonucunda sanığın mahkum edilmiş
olması her zaman tek başına mağduru
tatmin etmemektedir.
Suç sonrası fiziksel ve ruhsal yönden en zayıf dönemini geçirip çevresinden, toplumdan ve devletten destek
bekleyen mağdurlar, bu hassas dönemde adli süreç hakkında bilgilendirilmek ve yerine göre psikolojik açıdan
uzmanlar tarafından desteklenmek,
kendilerine yöneltilen eylemin sonuçlarının mümkün olduğu kadar ortadan
kaldırılmasını, uğradıkları zararın telafi
edilmesini de beklemektedirler.
Ülkemizde 2005 yılında yapılan
ceza muhakemesi reformuyla birlikte,
adli süreçte mağdurlar için de birtakım
hak ve güvenceler daha belirgin şekilde kendini göstermiş ve bu düzenlemelerin bazı mağdur odaklı uygulamalarla birlikte desteklenmesi gerektiği
anlaşılmıştır. 2017 yılı Nisan ayı itibarıyla öncelikle 26 adliyede kurulan ve
bugün sayısı 105’e ulaşan adli görüşme
odaları (AGO) da mağdur odaklı uygulamaların başında gelmektedir.
AGO Kullanım Oranları
AGO’nun temel hareket noktası,
özellikle bazı hassas soruşturma ve
kovuşturmalarda mağdurların ikincil
örselenmelerinin önüne geçilmesidir.
Mağdurların uzman desteği altında,
şüpheli ve sanıkla yüz yüze gelmeden
ve duruşma salonu dışında, kendilerini
daha rahat ifade edebilecekleri özel ortamlarda SEGBİS bağlantısıyla beyanda
bulunabilmelerine imkân sağlayan bu
odalarda bugüne kadar 28.000’in üzerinde ifade ve beyana başvurulmuştur.
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İşlenen suçun vasıf ve mahiyeti
gereği sanıkla yüz yüze getirilmemesi
gereken kişilerin başında hiç şüphesiz çocuklar ve cinsel suç mağdurları
gelmektedir. Bu mağdurların kolluk
aşamasında, sağlık birimlerinde, yargılama sürecinde ayrı ayrı dinlenilmeleri
ve tekrarlanan usul işlemleri nedeniyle
şüpheliyle/sanıkla tekrar karşılaşmaları
ve üçüncü kişilerin yanında yaşadıkları
olayı en ince ayrıntısına kadar anlatmak durumunda kalmaları, yaşanılan
travmayı daha da derinleştirebilmektedir.
Özellikle cinsel suç mağdurlarının
soruşturma aşamasında alınan beyanları ve/veya çocuk izlem merkezi (ÇİM)
ifadeleriyle yetinilmeyerek, yargılama
sürecinde bu mağdurların tekrar ifadelerine başvurulacak ise bu yeni ifadelerin mutlaka AGO’da alınması gerekmektedir.
AGO Genelgesi
1 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan
176 sayılı Adli Görüşme Odaları Genelgesi ile adli süreçte mağdurların ve
tanıkların ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi ve uzman desteği altında
çevrimiçi bağlantı ile özel olarak hazırlanan ortamlarda ifade ve beyanda
bulunabilmelerine olanak tanıyan AGO
uygulamasının daha etkin kullanılması
gerekliliğine işaret edilmiştir. Genelge
aynı zamanda Hâkimler ve Savcılar
Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığıyla da
paylaşılarak, belirli aralıklarla yapılan
adliye teftiş incelemelerinde AGO uygulamalarının tavsiye/eleştiri konusu
edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.
1. Yargı Paketi: CMK 236
1. yargı paketiyle Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 236. maddesine eklenen
dördüncü fıkra, ifade ve beyanının özel
ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelmesinde
sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifadelerinin özel

ortamlarda alınmasına açıkça işaret
etmektedir.
AGO’nun tüm Cumhuriyet savcıları
ve mahkemeler tarafından etkin bir şekilde kullanılması adına, kanun koyucu
kırılgan gruba dahil mağdur ifadelerinin alınmasında özel ortamların kullanımını bir anlamda zorunlu kılarak,
AGO kullanımını tamamen ihtiyari olmaktan çıkarmıştır.
Yapılan bu düzenlemeyle birlikte,
soruşturma aşamasında Cumhuriyet
savcıları ve kovuşturma aşamasında
mahkemeler, fail ve mağdurun yüz
yüze gelmemeleri gerektiğini değerlendirdikleri her vakada, mağdur beyanını bu odaları kullanarak almak durumundadır. Burada mağdur veya suç
niteliği bakımından bir ayrıma gidilmemiş, özellikle nitelikli suçlara maruz
kalarak etkilenen çocuklar (cinayete
tanık çocuk vs.) başta olmak üzere kadın olsun, engelli veya yaşlı bir mağdur
olsun, tüm kırılgan grup suç mağdurları için AGO kullanımı mümkün addedilmiştir.
Yine Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236. maddesine eklenen beşinci ve altıncı fıkralar, mağdur ve suçun
niteliğine vurgu yaparak, nitelikli cinsel
saldırı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı soruşturmalarında bu amaçla
oluşturulmuş özel ortam ve merkezlerin kullanımını zorunlu kılmıştır.
Esas olan: Tekrar Dinlenilmeme
Bu açıklamalar ışığında şu hususa
dikkat çekmek gerekir ki soruşturma
aşamasında özel ortam ve merkezlerde alınan ifade kayıtlarının kovuşturma aşamasında öncelikle incelenmesi,
izlenmesi/müdafilere izlettirilmesi, zorunluluk bulunmayan durumlarda bu
ifade ile yetinilmesi ve kovuşturma aşamasında yeniden beyan alınma cihetine
gidilmemesi yerinde olacaktır. Kaldı ki
mağdurun beyanı yanında maddi gerçeğe işaret eden yan deliller varsa (kamera/ses kaydı, DNA, swap, parmak izi,
ikrar vs.), tekrarlanan süreçlerle mağ-
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durun AGO’da dahi olsa alınacak yeni
beyanlarla ikincil mağduriyetine sebebiyet verilmemelidir. Adil yargılanma
hakkı, sanık ve müdafii tarafından doğrudan soru sorma hakkının her davada/
dosyada kullanılmasının zorunlu olduğu
şeklinde yorumlanmamalıdır.
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi: N.Ç. / Türkiye
Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarında da cinsel suç mağdurlarının ifade alma ve tıbbi muayene işlemlerinin tek seferde yerine getirilmesi,
bu sırada mağdurun şüpheli veya sanıkla yüz yüze getirilmemesi, yapılacak işlemlerin duruşma salonu dışında
ve bu iş için özel olarak oluşturulmuş
ortamlarda gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret edilmektedir.
Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 9 Şubat 2021 tarihli N.Ç. /
Türkiye kararında, cinsel istismar mağduru küçüğün ayrıntılı beyanının birçok
kez farklı ortamlarda alınarak olayın ayrıntılı şekilde travma yaşatacak düzeyde
tekrar anlattırılması ve bunun için özel
ortamlar kullanılmayarak ikincil örselenmelere mahal verilmesinin sanıkların
adil yargılanma hakkı ileri sürülerek mazur görülemeyeceği ifade edilmiştir.
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Mahkeme Kararlarında
AGO Gerekçeleri
Mahkeme kararlarında, mağdurun
neden duruşma salonunda değil de
AGO’da dinlenilmek suretiyle sanıkla yüz yüze gelmemesi gerektiği hususlarına değinilmesi gerekmektedir.
Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236/4. maddesi uyarınca isnat
edilen suçun niteliğini ve mağdurun
içinde bulunduğu durumu bir anlamda betimlemeli ve kararında, yaptığı
değerlendirmeyle birlikte beyanın özel
ortamda/AGO’da alınması gerekliliğini
gösteren olgulara işaret etmelidir.
Birbirini Destekleyen Benzer
Uygulamalar: AGO / ÇİM
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
236. maddesine eklenen yeni fıkralarda ayrıksı bir durum, nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı
soruşturmalarında özel merkezlere
(ÇİM vs.) işaret edilmesi, aynı suçların
basit halinde ise özel ortamların (AGO)
kullanılabilmesine imkân tanınmasıdır.
Bunun nedeni olarak, bu suçların basit
halinin çoğu zaman bir beden muayenesini gerektirmemesi ve bu muayene
dışında AGO ve ÇİM’in benzer özellikler taşıması gösterilebilir. Zira bu uygulamaların temel hareket noktaları mağ-

dur ifadesinin uzman eşliğinde rahat
bir ortamda alınması, mağdur ile failin
karşı karşıya getirilmeyerek mağdurun
ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi
ve sağlıklı bir beyan delili elde edilebilmesidir.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
236. maddesine eklenen fıkralarda işaret edilen özel ortam ve merkezlerden
ne anlaşılması gerektiği ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte, meseleye
bu uygulamaların geliştirilme nedenleri üzerinden amaçsal yorumla bakıldığı
noktada, ÇİM ve AGO uygulamalarının
birbirini tamamlayan ve destekleyen
benzer uygulamalar olduğu açıkça
görülecektir. Cinsel suçlarda tıbbi muayene olgusu düşünülerek soruşturma
aşamasında ÇİM, kovuşturma aşamasında ise -SEGBİS donanımıyla doğrudan/online soru yöneltme ve çapraz
sorguya tanıdığı imkân gözetildiğindeAGO bir adım öne çıkmaktadır.
Suça konu eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde anlamını
bulan çocukların cinsel istismarı suçunun basit mi nitelikli hali mi olduğu
konusunda tereddüt edilen durumlarda ise bulunulan mahaldeki ÇİM’in
kullanılması, ÇİM bulunmaması halinde
AGO’nun kullanılabileceği değerlendirilmekle birlikte, bunu elbet soruş-

turmayı yürüten Cumhuriyet savcıları
takdir edecektir.
Menfaatlerin Dengelenmesi:
Adil Yargılanma / Mağdur
Hakları
Savunma hakkının layıkıyla gözetilmesi yanında mağdurun adli süreçte
ikincil örselenmesinin önüne geçilebilmesi de elbet mümkündür. Mağdurun
ve sanığın menfaatlerinin dengelenmesi, adil yargılanma hakkının bir gereğidir. Ne savunma hakkının kısıtlanması
ne de mağdurun tekrar tekrar örselenmesine fırsat verilmeyerek, adli sürecin
taraflar için en şeffaf şekilde yürütülüp
tamamlanması mümkündür. AGO uygulaması buna olanak tanımaktadır.
AGO uygulaması sayesinde mağdur, suça maruz kalmış olmanın ve
bazen travmatik olabilen adli sürecin
olumsuz etkilerinden kurtulabilmekte
ve uzmanlardan psikolojik destek alabilmektedir.
CMK 236/7-8: Gizlilik ve
Savunma Hakkı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236.
maddesine eklenen yedinci fıkra, bu
hassas ifade kayıtlarının paylaşılmasını, taraflara verilmesini yasaklamakta,
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kayıtların gizliliği ve korunması konusunda hassasiyet gösterilmesini emretmektedir. Ancak aynı maddeye eklenen
sekizinci fıkra, beyan ve görüntü kayıtlarının yazılı tutanağa dönüştürülerek
ilgililere verilmesine ve soruşturma ve
kovuşturma makamlarının gözetiminde izletilebilmesine olanak tanıyarak
savunma hakkını da gözetmektedir.
Yargıtay 14. Ceza Dairesi birçok içtihadında, cinsel dokunulmazlığa karşı
işlenen suçlarda kovuşturma sürecinde
sanık ve/veya müdafiinin mağdura yöneltilmesini istediği soruların sorulmasına imkân tanınmamasını, doğrudan
soru yöneltme hakkının tanınmaması
ve savunma hakkının kısıtlanması gerekçesiyle bozma nedeni saymaktadır.
“…5271 sayılı CMK’nın 210. maddesinin birinci fıkrasında ‘Olayın delili,
bir tanığın açıklamalarından ibaret ise
bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir.
Daha önce yapılan dinleme sırasında
düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir
açıklamanın okunması dinleme yerine
geçemez’, aynı kanunun 217. maddesinin birinci fıkrasında ‘Hâkim, kararını
ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir’ hükümlerine

yer verilmiş olup, bu kapsamda Bölge
Adliye Mahkemesince olayın tek tanığı konumunda bulunan mağdurenin
duruşmaya getirtilerek, iddiaya konu
hususlarla ilgili dinlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, mağdurenin dinlenip
dinlenmemesi konusunda herhangi bir
karar verilmeden, aşamalarda alınan
ifadeleri duruşmada izlenmeden ve
5271 sayılı CMK’nın 282/1-c. maddesi
gereğince sanığa okunmadan atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi, …
yapılan yargılamada mağdure dinlenmeden ve daha önceki görüntülü ifadeleri duruşmada izlenmeden sadece
bilirkişi marifetiyle ifade dökümlerinin
yaptırılmasıyla yetinilmesi kanuna aykırı bulunmuştur.” (Yargıtay 14. CD,
07.07.2020 tarih ve 2020/2477 Esas,
2020/3142 Karar sayılı karar)
Mağdurun ikincil örselenmesine
mahal verilmeksizin beyanına başvurulmasına ve sanık/müdafi tarafından
çevrimiçi SEGBİS bağlantısı üzerinden mağdura soru yöneltilebilmesine
imkân tanıyan AGO uygulaması sayesinde, sanık ve müdafiin soru sorma
hakkının etkili şekilde kullanılabilmesi
ve mağdurun da eşdeğer şekilde korunabilmesi mümkün kılınmıştır.
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Zamanla yaşadığı travmanın etkisini üzerinden atmaya çalışan/atan, kendisine yeni bir yaşam kuran mağdurun,
aylar/yıllar sonra beyanına başvurulmak üzere tekrar tekrar çağrılması,
mağdurun ikincil örselenmesi yanında
sosyal yaşamında da yeni problemler
doğurabilmektedir.
Bu anlamda özellikle cinsel suç
mağdurlarının soruşturma aşamasında ÇİM ve AGO gibi özel ortamlarda
mümkün olduğu kadar ayrıntılı şekilde
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dinlenilmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160/2. maddesi gereğince
sanığın leh ve aleyhindeki tüm delilleri toplamakla yükümlü Cumhuriyet
savcıları tarafından mağdura eylemin
niteliği gereği sorulması gereken tüm
soruların yöneltilmesi ve kovuşturma
aşamasında bu kayıtların okunarak
ve izlenilerek mümkün olduğu ölçüde
tekrar mağdur beyanına başvurulmaması yerinde olacaktır.
Bu aşamada sanık veya müda-
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fii tarafından maddi gerçeğin ortaya
çıkarılmasına katkı sağlayacak yeni
başkaca sorular sorulmak istenilmesi
durumunda ise mağdurun ifadesine
mutlaka özel ortamlarda (AGO) başvurulması elzem görülmektedir.
AGO Kullanımı Pratik,
Hızlı ve Planlıdır
• AGO uygulamasında uzman, duruşma saati öncesinde mağduru ifadeye hazırlamakta, daha sonra bu duru-

mu mahkemeye bildirmekte ve ifade
sürecine geçilmektedir. Mağdurun
kaygı düzeyinin düşürülerek duruşmaya hazırlandığı ön görüşme aşaması,
mahkemenin zamanını almamaktadır.
• AGO ifade alma süreci hızlı ilerlemektedir. Zira uzmanlar, kazandıkları
tecrübeyle suçun niteliğine göre sorulması lazım gelen soruları mahkeme
ve taraflar hatırlatmadan sorabilmektedirler. Kaldı ki hâkim ve Cumhuriyet
savcısı da daha önce sorulmasını is-

tediği soruları uzmanlarla paylaşabilmektedir.
• Uzmanlar mağdurun yaş ve gelişim özelliklerine göre yöneltilecek soruları, anlayacakları dil, özel teknik ve
iletişim becerileriyle mağdura aktarabilmektedirler. Daha önce konuşmakta
çekimser davranan mağdur, AGO’da
konuşabilmektedir.
• Duruşma önceliği ve saatine riayet anlamında cinsel suç mağduru
çocuklar en az tutuklu dosyalar kadar

önem arz etmektedir. Duruşma saatinde AGO aracılığıyla dinlenilmek üzere
psikolojik olarak hazırlanan mağdur
çocuk beyanlarına saatler sonra başvurulması da bu mağdurların örselenmesine sebep olabilmektedir.
· AGO üzerinden mağdur beyanının
alınacağı dosyaların belli bir saat aralığında (öğleden sonra vs.) alınması, makul bir yaklaşım olabilir. Zira mağdurların AGO ifade süreçlerinde uzun süre
bekletilmesi, mağdurun ifadeye hazır-
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yasında kırılgan/kaygı düzeyi yüksek
diğer suç mağdurlarının beyanlarının
da AGO’larda alınması gerekir. Burada işlenen suçun vasıf ve mahiyeti
yanında, mağdurun bu suçtan etkilenme düzeyi kadar avukat ve uzmanların görüş ve taleplerinin de (sosyal
inceleme raporu, adli destek planı)
dikkate alınması ve değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Teftiş Tavsiyeleri
Önümüzdeki dönemde AGO’nun
soruşturma ve kovuşturma mercileri tarafından yeterince kullanılması/
kullanılmaması, HSK teftiş değerlendirmelerinde tavsiye/eleştiri konusu
yapılacaktır. İstinaf ve temyiz deneti-

lanma sürecini sekteye uğratmakta,
AGO ve uzmanların diğer randevu ve
görüşmeleri de sarkabilmekte ve başkaca mağduriyetler doğabilmektedir.
AGO ve ÇİM Uygulamalarının
Farklılık Arz Eden Yönleri
• AGO adliye bünyesinde, ÇİM ise
hastane bünyesindedir.
• AGO’da SEGBİS (online görüntü
ve ses aktarımı), ÇİM’de ise aynalı oda
kullanmaktadır.
• AGO çocuklar başta olmak üzere tüm kırılgan grup suç mağdurlarına
hizmet verebilirken, bugüne kadarki
ÇİM uygulaması soruşturma aşamasında cinsel suç mağduru çocuklara hasredilmiştir.
• ÇİM uygulaması sayesinde adli ve
özellikle tıbbi işlemler Cumhuriyet sav-
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cısı gözetiminde, kamera kaydı altında,
uzmanlar tarafından ilk aşamada ve
tek seferde gerçekleştirilebilmektedir.
• Nitelikli cinsel suçlarda, soruşturma aşamasında ÇİM ve benzeri merkezlerin kullanılması zorunluluk arz
etmektedir. Zira bu nitelikteki suçlarda
muayene çoğu zaman bir gerekliliktir.
• Soruşturma aşamasında, somut
olayda cinsel suçların basit halinin mi
yoksa nitelikli halinin mi var olduğu
noktasında bir tereddüt bulunması halinde, ifade ve beyanın ÇİM’de alınması
yerinde olacaktır.
• Kovuşturma aşamasında ise savunma hakkının kısıtlanmaması, sanık
ve müdafiin duruşma anında uzman
aracılığıyla mağdura online soru yöneltebilmesine olanak tanıyan AGO
uygulaması bir adım öne çıkmaktadır.
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KULLANIM ŞEMASI
Suç

Soruşturma

Kovuşturma

TCK.m.102/1 ve 103/1

AGO

AGO

TCK.m.102/2

ÇİM (yoksa AGO)

AGO

TCK.m.103/2

ÇİM (yoksa AGO)

ÇİM (yoksa AGO)

Diğer tüm suçlar

AGO

AGO

miyle birlikte AGO kullanımında yeknesaklığın sağlanması ve uygulamanın
tüm adliyelerde yer edinmesi beklenmektedir.
Adli görüşme odaları, bugün 81 il

ve 24 ilçe adliyesinde faaliyet göstermekte olup, 2021 yılı sonuna kadar
tüm ülke çapında yaygınlaştırılması
hedeflenmekte ve bu yöndeki hazırlıklar devam etmektedir.

AGO Sadece Çocukların Taraf
Oldukları Dosyalarda mı
Kullanılır?
Adli görüşme odalarının bugüne
kadar daha çok çocuk ifadelerinde
kullanıldığı görülmekte ise de işlenen
suçun etkileri halen üzerinde görülen
ve sanıkla yüz yüze gelmemeleri gerektiği değerlendirilen tüm kırılgan suç
mağdurlarının ifadelerine bu odalarda
başvurulabilmesi mümkündür.
Elbette özel ortamlarda ifade ve
beyanların alınmasında ilk akla gelen,
çocuklar ve cinsel suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalardır. Ancak
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236.
maddesine eklenen dördüncü fıkra
gereğince sanık ile mağdurun yüz
yüze gelmesinde sakınca olduğu değerlendirilen herhangi bir ceza dos-

Haziran 2021, Sayı: 20

17

H U KUK

HU K U K

Ki̇tle İleti̇şi̇m Mevzuatında
Kodi̇fi̇kasyon Zarureti
Ahmet ASLAN
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

Modern kitle iletişiminin hem idari hem de cezai
mahiyetteki hukuki zemininin güncel ve ihtiyaca
uygun olması gerektiği tartışmasızdır.
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tki alanı ve hızı açısından
basın, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle
iletişim araçlarıyla hiçbir
surette kıyaslanması mümkün olmayan internet, önceleri sadece web sitesi sahiplerinin ya da onların uygun
buldukları kişilerin bilgi, düşünce veya
haber paylaşımlarına hizmet ederken,
karşılıklı ve eş zamanlı iletişime olanak sağlayan teknolojik gelişmelerle
birlikte her bireyin bütün dünyayla
sürekli irtibat halinde olduğu bir sisteme kavuşulmuş, herkesin yayıncılık
yaptığı bu şartlar da “sosyal medya”
olgusunu ortaya çıkarmıştır.
Herkesin cebinde devasa bir kütüphane ile dünyadaki tüm gelişmeleri anında ileten devasa bir haber ajansının bulunduğu bu çağda, modern
kitle iletişiminin hem idari hem de
cezai mahiyetteki hukuki zemininin
güncel ve ihtiyaca uygun olması gerektiği tartışmasızdır. Ancak konuya
ilişkin yürürlükte olan mevzuatımızın
bu niteliği haiz olmadığı da tartışmasızdır. Esasen farklı sahalardaki
uzmanlarca uzun uzun tartışılması ve
daha ayrıntılı biçimde ele alınması gereken bu konuya dikkat çekmek üzere
kaleme aldığımız bu kısa yazıda, farklı
iletişim araçlarına ilişkin kanunların
uygulanma kabiliyeti ve mevzuat çelişkilerinden birkaç örnek sunularak,
kitle iletişim mevzuatımızın acilen
güncellenip derlenmesi gerektiğine
dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
İlk olarak değinilmesi gereken
husus, iletişim özgürlüğüne ilişkin
ilkelerin dağınıklığı ve anayasal hükümlerin her kanunda aynı ölçüde yer
bulmayışı, ayrıca bu özgürlüğün anayasa ve kanunlara yansıdığı noktada
artık uygulaması son derece azalmış
ve hiçbir alanda etkisi kalmamış olan
basın faaliyetinin esas alınmasıdır.
Yargısal uygulama da bu yönde gelişmiş; ulusal ve uluslararası mahkemelerce basın özgürlüğü odaklı içtihatlar
oluşturulup bu özgürlüğün internet
kullanımı esnasında da geçerli olduğu
vurgulanmıştır. Hukuki müesseselerin

yıllarca en önemli iletişim aracı olan
basın faaliyeti esas alınarak kurulması doğal karşılanmakla birlikte, içinde
bulunduğumuz bilişim çağının şartları
kapsamında iletişim düzeninin basın
odaklı kurallarla sağlanması da mümkün görülmemektedir.
Yürürlükteki mevzuat bünyesinde
dikkat çeken bir çelişki de koruma
tedbirlerinin farklı iletişim araçlarına
ilişkin kanunlarda farklı katalog suçlar açısından hüküm ifade etmesidir.
Örneğin 5187 sayılı Basın Kanunu’nun
“El Koyma, Dağıtım ve Satış Yasağı”
başlıklı 25. maddesinde yer bulup basılmış eserlerin tamamına el konulup
satış ve dağıtımının yasaklanmasına
konu olan suçlar ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunu’un 8. maddesinde
yer alan erişimin engellenmesi tedbirine konu suçlar arasında tam benzerlik yoktur. İnternet iletişimi esnasında
işlenen bir suça ilişkin soruşturma
kapsamında erişimin engellenmesi
tedbirine başvurmak mümkünken,
aynı suçun basılmış eser vasıtasıyla
işlenmesi halinde 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında tedbir uygulanması
mümkün değildir. Bu tedbirlere riayet
etmeme şeklinde gerçekleşen eylemler suç olarak tanımlanmakla birlikte,
bu suçlara karşılık gelen cezaların şiddeti de kanundan kanuna değişmektedir.
İletişim özgürlüğüne ilişkin yeniden düzenlemeye tabi tutulması gereken hususlardan biri de dava süreleridir. 5187 sayılı Basın Kanunu’nun
26. maddesinde, basılmış eserler
vasıtasıyla işlenen suçların soruşturulması açısından “muhakeme şartı”
niteliğinde süreler öngörülmüştür.
Örneğin günlük bir gazetede yer bulup suç teşkil eden bir köşe yazısına
ilişkin kamu davasının 4 ay içinde açılma zorunluluğu vardır. Ancak internet
vasıtasıyla işlenen suçlar açısından
herhangi bir süre söz konusu olmayıp, bu yolla işlenen suçlar genel dava

zamanaşımı sürelerine tabi olacaktır.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da da zorunlu dava süresi
öngörülmemiş ama 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun
28/6. maddesine göre TRT yayınları
yoluyla işlenen suçlardan dolayı kamu
davası açma süresinin yayının yapıldığı tarihten başlayarak 60 gün olacağı
hükme bağlanmıştır.
İletişim araçları yoluyla kişilik hakları ihlal edilen kişilerin bu yayınlara
karşı sahip oldukları düzeltme ve cevap hakkının kullanım usul ve süreleri
açısından da yukarıda zikredilen kanunlarda farklı hükümler bulunmaktadır.
Dikkate alınması gereken bir diğer husus da iletişim araçları vasıtasıyla işlenen suçlar açısından cezai
sorumluluğu belirleyen hükümlerdir.
Bilhassa 5187 sayılı Basın Kanunu’nun
11. maddesinde yer alan “...Eser sahibi sorumludur... Eser sahibinin belli
olmaması veya yayım sırasında ceza
ehliyetine sahip bulunmaması ya da
yurtdışında bulunması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir
suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm
olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün
bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin
karşı çıkmasına rağmen yayımlanması
halinde, bundan doğan sorumluluk
yayımlatana aittir” şeklindeki hüküm,
modern ceza hukuku ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde basamaklı ve önceden öngörülemez bir cezai sorumluluk sistemi belirlenmiştir.
Yargısal uygulamada kanıksanmış
şekilde yer bulan ve “basın/yayın yasağı” adıyla anılan tedbir de hukuki
zeminden yoksundur. Uygulamada,
herhangi bir olaya ilişkin yürütülen
soruşturma kapsamında savcılıkların
talebi üzerine sulh ceza hâkimliklerin-
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ce yayın yasağı konulmakta, buna ilişkin karar da RTÜK, BTK vb. kurumlara
iletilmek suretiyle ilanı sağlanmaktadır. Bu tedbir, özgürlüklerin kısıtlanmasına ilişkin anayasal hükümler ve
5187 sayılı Basın Kanunu’nun “Basın
Özgürlüğü” başlıklı 3. maddesi dayanak gösterilerek uygulanmakta, ancak
tedbirin usulü, süresi, karar vermeye
yetkili makamlar vb. hususlara ilişkin
hiçbir kanunda açık hüküm bulunmamaktadır. Tıpkı erişimin engellenmesi,
dağıtım ve satış yasağı, tutuklama,
adli kontrol vs. tedbirlerde söz konusu olduğu gibi, adli makamlarca yayın
yasağı tedbirine ilişkin karar verilebilmesi için de bu tedbirin hangi şartlarda, hangi suçlara ilişkin adli süreçler
kapsamında, hangi adli makamlarca
ve hangi sürelerle uygulanabileceğinin kanunda açıkça düzenlenmesi
şart olup, özgürlüklere ilişkin anayasal
hükümlerin mefhum-u muhalifinden
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hareketle tedbir uygulanması kabul
edilebilir değildir.
Yukarıda örnekler vermek suretiyle kısaca izah etmeye çalıştığımız
üzere bu çağda yürürlükteki mevzuatımızla adil bir iletişim düzeni
kurabilmek mümkün değildir. Kanaatimizce basın, radyo-TV ve internet
iletişimine ilişkin hükümler modern
anayasal ilkeler ve teknolojik şartlar
gözetilerek güncellenip “Kitle İletişim
Kanunu” veya benzeri bir adla kabul
edilecek tek bir kanun kapsamında
derlenmeli, kanunun ilk bölümünde
iletişim özgürlüğü, dava süresi, cezai
sorumluluk vb. müesseseler tüm iletişim araçları açısından ortak hüküm
ifade edecek şekilde yer bulmalı, devamında her bir iletişim aracına ilişkin
ayrı bölümlerde mahsus hükümler
oluşturulmalı, bu sahaya özel suç ve
cezalar da gözden geçirilip yeniden
belirlenmelidir.
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Kovuşturmada
Delil Ortaya Koyma Usulü
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Avukat
İstanbul

Hâkim, önüne getirilen ve tartışılan delilleri
tarafsız bir gözle değerlendirdikten sonra vicdani
kanaatine göre hüküm vermekle yetkilidir.
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eza yargılamasında maddi hakikate ve adalete
ulaşmak hedeftir ancak
bu yolda “ne pahasına olursa olsun”
mantığıyla hareket edilemez. Maddi
hakikate ulaşmanın yolunu ve sınırını,
hukukun evrensel ilke ve esasları ile
kanunlar çizer. Hukukun evrensel ilke
ve esaslarına göre çıkarılmış kanunlar
yargılamanın tüm süjelerini bağlar;
bu kanunlara aykırı şekilde ilerleyen
yargılama sonucunda verilecek kararla adaletin tecelli ettiğinden bahsedilemeyecektir. Esasında burada
hukukun evrensel ilke ve esaslarına
aykırı çıkarılmış kanunların yargılamanın süjelerini bağlamayacağı
sonucuna varılabilir mi? Bu mesele
ayrı bir tartışmanın konusu olmakla birlikte, hukukun evrensel ilke ve
esaslarına aykırı pozitif hukuk kurallarının nasıl uygulanmayacağı ve iptal edileceği, Türk hukukunda kabul
edilen hukukilik denetimi sistemiyle
belirlenmiştir. Çünkü Anayasa'nın 2.
maddesinde “kanun devleti” değil,
“hukuk devleti” ilkesi benimsenmiştir. Her çıkarılan kanunun hukuka uygun olduğu da iddia edilemez. Kanun
koyucu, yetkisini kötüye kullanarak,
hukukun evrensel ilke ve esaslarına
açıkça aykırı kanunlar çıkarmamalıdır.
Muhakeme kurallarının uygulanmaması veya hatalı uygulanması,
şüpheli veya sanığın haklarının ihlaline yol açacaktır. Bu noktada yargının üç ayağından biri olan avukatlar,
“usule uygunluğun bekçisi1” sıfatıyla
çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
1. maddesinde,“Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan
kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler” hükmü yer alır. Ceza
yargılaması, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan hükümlere göre
yapılır. Mahkemelerin görevi, kanunda gösterilen kurallara uygun olarak
kovuşturma yapmak ve delillerin
ortaya konulması ile tartışılmasının
ardından hüküm vermektir. Ceza Mu-

hakemesi Kanunu sanığın sorgusu,
delillerin ortaya konulması ve tartışılmasının sona ermesine kadar yargılamanın diğer süjelerine söz hakkı
vermiş, hâkimi yargılamanın devam
etmesini sağlamakla görevlendirmiş,
“Kovuşturmada Re’sen Delil Araştırma ve Toplama Yetkisi2” başlıklı yazımızda ayrıntılı açıkladığımız üzere
mahkemeye re’sen delil toplama
yetkisi vermemiş, mahkemeyi diğer
süjelere göre farklı konumlandırmış,
sanığa son sözü de sorulduktan sonra duruşmanın biteceğini ve hâkimin
hükmünü açıklayacağını düzenlemiştir. Mahkeme ve hâkimler, önlerine
getirilen ve tartışılan delilleri tarafsız
bir gözle inceleyip değerlendirdikten sonra vicdani kanaatlerine göre
hüküm vermekle yetkilidir. Burada
geçen “vicdani kanaat” sözü, anayasanın, kanunun ve somut deliller ile
hukukun evrensel ilke ve esaslarının
üstünde olmayıp, hâkimler tarafından kural ve kaideler çerçevesinde
vicdani kanaatin kullanılması suretiyle hüküm verilmesini ifade eder.
Bu yazıda mahkemelerin kovuşturma aşamasında ortaya konulması
istenen deliller hakkında karar verirken izlemesi gereken usul incelenecektir.
Ceza muhakemesinde kural olarak her şey delil olabilmekle birlikte,
taraflarca ortaya konulması istenen
her delil duruşmada tartışılmayacak;
delilin ortaya konulması istemi önce
CMK.m.206’ya göre hâkim veya
mahkeme tarafından değerlendirilecek, maddenin ikinci fıkrasında yer
alan ret sebeplerinden biri veya birkaçı bulunduğu takdirde delilin ortaya konulması talebi reddedilecektir.
Başka bir ifadeyle, “Ceza yargılamasında her şey delil olabilir” kuralı
doğru anlaşılmalı; bazı şartları taşıyan (dava konusuyla ilgili, hukuka
uygun elde edilmiş, gerçekliği konusunda bir tartışma olmayan veya
tartışmaların delilin gerçekliği lehine
yenildiği, yargılamayı uzatmak amacıyla ileri sürülmemiş, akla mantığa

ve bilime uygun) delillerin bu kapsamda olduğu kabul edilmelidir.
CMK.m.206’da yer alan şartları taşıyan deliller yargılama safahatında
dikkate alınabilecek, CMK.m.216 ve
217’ye göre tartışılabilecektir.
CMK.m.206/2: “Ortaya konulması
istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddolunur:
a) Delil, kanuna aykırı olarak elde
edilmişse.
b) Delil ile ispat edilmek istenilen
olayın karara etkisi yoksa.
c) İstem, sadece davayı uzatmak
maksadıyla yapılmışsa.”
Elbette kabul edilmeyen deliller de hükümde ret gerekçeleriyle
birlikte gösterilmeli, böylece kanun
yolu denetiminde ret kararının isabetli olup olmadığının incelenmesine imkân sağlanmalıdır. Gerekçenin
hiç bulunmadığı, yetersiz veya hatalı olduğu durumda, İnsan Hakları
Avrupa Sözleşmesi’nin 6/1 ve 6/3-d
maddeleri kapsamında koruma altına alınan “silahların eşitliği” ilkesi
ihlal edilecektir. CMK.m.206/2, adil/
dürüst yargılanma hakkı kapsamında korunan “silahların eşitliği” ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır. İddia
makamının istediği delilleri ortaya
koyabildiği ancak savunmanın tanık
veya başka delilleri ileri sürmesinin
CMK.m.206/2’de düzenlenen sebepler gösterilmek suretiyle reddedildiği ve fakat bu şartların bulunmadığı
durumda “silahların eşitliği” ilkesinin
ihlali gündeme gelecektir. İleri sürülmek istenen delil tanık beyanı ise,
koruma İHAS.m.6/3-d, diğer deliller
ise İHAS.m.6/1 kapsamında değerlendirilebilecektir.
Örneğin savunmanın mahkeme
tarafından dinlenilmesini istediği, davanın esasını etkileme kapasitesi bulunan bir tanığın, mahkemece şartları
bulunmadığı halde CMK.m.206/2-b
veya (c) gerekçe gösterilerek reddedilmesi durumunda, savunma hakkı
kısıtlanmış ve İHAS.m.6/3-d’de düzenlenen “silahların eşitliği” ilkesi ihlal edilmiş olacaktır.
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Aşamalar sırasıyla incelenecek
olursa, bir delilin ortaya konulması istendiğinde, mahkeme ilk olarak
delilin kanıtlanmak istenen olayla
görünüşte ilgili olup olmadığına bakacaktır. Ortaya konulması istenen
delilin daha ilk bakışta kanıtlanmak
istenen olayla bir bağlantısının olmadığı veya bu delille kanıtlanmak
istenen olayın davanın konusu ile bir
ilgisinin bulunmadığı anlaşılabiliyorsa, delil reddedilmelidir.
İlk bakışta ilgili gözüken bir delil “görünüşte ilgi” kriterini karşıladığından, ikinci aşama olarak delilin kanuna aykırı olarak elde edilip
edilmediği incelenecektir. Kanuna
aykırı elde edildiği tespit edilen
delilin reddi gerecektir. Hukuka aykırı delilin ilk olarak yargılama aşamasında CMK.m.206/2-a’ya göre
ortaya konulamayacağı, yani reddedileceği, ortaya konulmuş olsa
dahi CMK.m.217/2’ye göre hâkimin
vicdani kanaatinin oluşmasında
bu delili takdir yetkisinin olmadığı, dosya içinde bulunan ve hukuka
aykırı olarak elde edilen delillerin
CMK.m.230/1-b’ye göre hükmün gerekçesinde ayrıca ve açıkça belirtilmesi gerektiği, bütün bu usul kurallarına rağmen hukuka aykırı delilin
hükme esas alınması halinde bunun
CMK.m.289/1-i’ye göre hukuka kesin
aykırılık hali sayılarak bozma gerekçesi olacağı anlaşılmaktadır. Buna
göre, kanun koyucu hukuka aykırı
delilin henüz ilk başta, ortaya konulma aşamasında CMK.m.206/2-a’ya
göre reddedilmesi, tartışmaya dahi
açılmaması gerektiğini açıkça düzenlemiştir.
İlk bakışta ilgili olduğu ve kanuna
aykırı elde edilmediği anlaşılan bir
delilin üçüncü aşamada güvenilirliğinin/gerçekliğinin incelenmesi gerekir. Her ne kadar CMK.m.206/2’de
açıkça düzenlenmemiş olsa da, güvenilirliği/gerçekliği konusunda şüphe olan veya sahteliği bir şekilde anlaşılan, sonradan üretilen, olay yerine
yerleştirilen delilin de mahkemece
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reddedilmesi gerekir. İnsan Hakları
Avrupa Mahkemesi’nin 25.05.2010
tarih ve 20100/06 başvuru numaralı
Licisa/Hırvatistan kararında bu hususa vurgu yapılmış; polisler tarafından
sonradan yerleştirildiği konusunda
şüphe bulunan bir delilin hükme esas
alınması, başvurucuların yerel mahkemelerde bu konudaki itirazlarını
ileri sürdükleri halde, İHAM tarafından bu aykırılık basit bir usul hatası
olarak görülmeyip davanın esasını
etkileyen hukuka aykırılık sayılarak
adil/dürüst yargılanma hakkının ihlal
edildiği kabul edilmiştir.
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin hukuka aykırı delillerle ilgili
inceleme yapma noktasında son derece çekimser olduğu ancak başka
hakların (özellikle işkence yasağı)
ihlali suretiyle delilin hukuka aykırı
hale geldiği durumlarda ihlal kararı
vermeye meyilli olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, delilin güvenilirliğine/gerçekliğine verdiği önem
daha iyi anlaşılacaktır.
Yeri gelmişken belirtmeliyiz ki konusu uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkişiye
başvurmak zorunludur. Delilin gerçekliği/güvenilirliği konusunda tartışmalar, özellikle “dijital deliller” söz
konusu olduğunda ortaya çıkacaktır.
Dijital delillerin kolaylıkla sahte olarak
üretilebilmesi veya değiştirilebilmesi
sebebiyle, yargılamada kullanılması
ve hükme esas alınmasında dikkatli
hareket edilmesi gerekir. Bu tür delillerin gerçekliği ve güvenilirliği konusunda bir itiraz varsa, mahkemece
bu itirazlar mutlaka dikkate alınmalı
ve gerekiyorsa bu delil alanında uzman bir bilirkişiye incelettirilmelidir.
Tüm bu şartlar delilin “delil” vasfına
sahip olması için gereken özellikler
olup, delilin akla ve mantığa uygunluğu, beş duyu organı ile algılanabilmesi gibi hususların incelenme sırası
tam da bu aşamadır.
Delilin tartışılmasına geçilmeden önce üzerinde durulması gereken son aşama, delilin yargıla-

mayı uzatmak amacıyla mı yoksa
gerçekten dava konusu olayla ilgili
mi olduğunun değerlendirilmesidir.
Dava konusuyla gerçekten ilgili olduğuna hükmedilen delil, taraflara
CMK.m.209’a göre duruşmada anlatılacak, ortaya konulan her delilden
sonra CMK.m.215’e göre taraflara
diyecekleri olup olmadığı sorulacak,
bütün delillerin ortaya konulması
tamamlanıp karar aşamasına gelindiğinde ise CMK.m.216’ya göre söz
sırasıyla katılan ve vekili, Cumhuriyet
savcısı, sanık ve müdafiine verilecek,
Cumhuriyet savcısı esas hakkında
mütalaasını bu aşamada sunacak,
bunun ardından son söz sanığa verilecek ve hâkim hükmünü verecektir. Kanaatimizce, sanık hazır değilse
son söz hakkı müdafiine verilmeli ve
bu usul istinaf ve temyiz kanun yollarında yapılan duruşmalarda da uygulanmalıdır.
Sonuç olarak, ilk bakışta kanıtlanmak istenen olayla ilgili olduğu
anlaşılabilen bir delilin elde edilme
yöntemi ve niteliği itibariyle kanuna
aykırı olmadığı tespit edildikten sonra, gerek olduğu takdirde gerçekliği/
güvenilirliği konusunda bir inceleme
yapılacak/yaptırılacak, delilin gerçekliği/güvenilirliği konusunda bir
sorun olmadığı anlaşılırsa, delilin
davayı uzatmak maksadıyla ortaya
konulup konulmadığına ve gerçekten
dava konusu olayla ilgili olup olmadığına karar verilecek, dava konusu
olayla ilgili olduğu ve davayı uzatmak
maksadıyla ortaya konulmadığı anlaşıldığında delil tartışmaya açılacak ve
taraflar bu delil hakkında savunma ve
iddialarını ileri süreceklerdir.
DİPNOTLAR
1) Harris-O’Boyle-Bates-Buckley,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Şen Matbaa, Ankara,
2013, s.316.
2) https://www.hukukihaber.net/
kovusturmada-resen-delil-arastirma-ve-toplama-yetkisi-makale,5366.html
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Nitekim İnsan Hakları Avrupa
Mahkemesi’nin 22 Nisan 1992 tarih
ve 12351/86 başvuru numaralı Vidal/
Belçika kararında, başvurucunun
mahkeme tarafından dinlenilmesini
istediği dört tanığın da herhangi bir
sebep gösterilmeksizin reddinin adil/
dürüst yargılanma hakkı kapsamında
korunan “silahların eşitliği” ilkesini
ihlal ettiği vurgulanmıştır.
Yargılamanın süjelerinin ortaya
koyduğu her delil tartışmaya açılmayacak, öncelikle mahkeme veya
hâkim tarafından bir incelemeye tabi
tutulacaktır. Yapılacak bu inceleme
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmemiş, yukarıda
açıkladığımız üzere CMK.m.206/2’de
hangi durumlarda delilin reddedileceği belirtilmekle yetinilmiştir.
Kanaatimizce, bir delilin yargılamanın süjeleri tarafından ortaya konulması talep edildikten sonra mahkemece kabul edilmesi ve tartışmaya
açılması için izlenmesi gereken usul
ve aşamalar, sırasıyla, delil ile kanıtlanmak istenen maddi vaka arasında
görünüşte ilgi olması, delilin hukuka
uygun elde edilmesi, dijital deliller
başta olmak üzere niteliği itibariyle gerçekliği ve geçerliliği hakkında
değerlendirme yapılmaya muhtaç
delillerin, bu delilleri inceleyip bilgi
verme uzmanlığına sahip bilirkişilerce değerlendirilmesi, yani delilin
sahte/sonradan üretilmiş olmadığının tespit edilmesi, son olarak da delilin davayı uzatmak amacıyla ortaya
konulmasının istenmediği de anlaşıldığında, bu delil ile kanıtlanmak istenen olay arasında gerçekten bir ilgi
olmasıdır.
Özetle, dosyaya sunulan bir delil
yönünden sırasıyla;
1- Görünür ilgi,
2-Hukuka uygun elde edilme,
3-Güvenilirlik, gerçeklik,
4- Gerçek ilgi,
Soruları cevaplandırıldıktan sonra, CMK.m.206/2’ye göre reddedilmeyen delil taraflarca tartışılmalı ve
mahkemece değerlendirilmelidir.
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1. GENEL BİLGİ

Seyirden Yasaklanma Tedbiri
ve Tedbirin İhlali Suçu
Eyüp KARA
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

Seyirden yasaklanma tedbirini kaldırma yetkisi,
yasaklanmaya konu fiilin soruşturmasının
yapıldığı yer savcılığına aittir.
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por faaliyetlerinin kendine özgü niteliği gereği
ortaya çıkan yasama ihtiyacı 6222 sayılı Sporda
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine
Dair Kanun ile giderilmiştir. 6222 sayılı
Kanun, müsabaka ve seyir alanlarına
usulsüz seyirci girişi vb. spor faaliyetlerine özgü fiilleri yaptırıma bağladığı
gibi, spor alanlarında kasten yaralama
ve mala zarar verme gibi genel ceza
kanununda düzenlenen bazı eylemlere ilişkin de özel düzenlemelere yer
vermiştir. 6222 sayılı Kanun’da bazı fiiller doğrudan suç olarak düzenlenmiş,
bazı fiiller yönünden ise diğer kanunlara yollamada bulunulmuştur.
6222 sayılı Kanun’un dikkat çeken
özelliklerinden biri de failin belli bir
süre müsabakalardan uzak kalmasını sağlamak için spor müsabakalarını
seyirden yasaklılık uygulamasına yer
vermesidir. Kanun koyucu, müsabaka
düzeninin ve güvenliğinin sağlanması,
cezaların caydırıcılığı ile suç işleyen failin ıslahı amacıyla, 6222 sayılı Kanun
kapsamında suç işleyen kişilerin belirli
bir süreyle müsabaka, antrenman ve
seyir alanlarına girerek müsabaka ve
antrenmanları izlemelerini uygun bulmamıştır. Kişilerin müsabaka ve antrenmanları izlemelerini önlemek amacıyla seyirden yasaklanma kurumunu
getirmiş ve bu yasaklanma kararının
ihlalini de suç olarak düzenlemiştir.
Spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı ve bu karar ile verilen
tedbirin ihlali, 6222 sayılı Kanun’un en
sık uygulanan hükmüdür. Seyirden yasaklanma kararının hüküm ve sonuçları
kanunun 18. maddesi ile yönetmeliğin
22. maddesinde düzenlenmiştir. Bu
maddelerde seyirden yasaklanma tedbirinin hangi koşullarda uygulanacağı
ve kaldıracağı, bu tedbirin takibinin
nasıl yapılacağı, seyirden yasaklanma
tedbirinin ihlalinin yaptırımı gibi hususlar düzenlenmiştir. 6222 sayılı Kanun kapsamındaki suçların önemli bir
kısmının ön ödemeye tabi olması gibi
nedenlerle seyirden yasaklanma ted-

birinin uygulanması taraftarlar yönünden daha caydırıcı olmaktadır.

2. SEYİRDEN YASAKLANMA
TEDBİRİNİN HÜKÜM ve
SONUÇLARI
6222 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre seyirden yasaklanma tedbiri,
6222 sayılı Kanun’da tanımlanan suçlar ile 6222 sayılı Kanun’da yollamada
bulunulan suçların işlenmesi halinde
uygulanmaktadır.
6222 sayılı Kanun’da doğrudan düzenlenen (yasak madde sokmak, usulsüz seyirci girişi gibi) ya da doğrudan
yollamada bulunulan (6136 sayılı kapsamında silah taşıma, kasten yaralama,
mala zarar verme gibi) suçlar yönünden seyirden yasaklanma tedbirinin
uygulanması açısından bir tereddüt
bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, failin 6222 sayılı
Kanun’da düzenlenmeyen ya da doğrudan yollamada bulunulmayan bir
suçun işlemesi halinde de bu tedbir
uygulanacak mıdır? Örneğin tribünde
bulunduğu sırada failin hakaretine maruz kalan mağdurun şikâyetçi olması
nedeniyle TCK’nın 125. maddesine aykırılıktan soruşturma ve kovuşturma
yapılması halinde seyirden yasaklanma
tedbiri uygulanmalı mıdır?
6222 sayılı Kanun’da doğrudan
yollamada bulunulmayan ancak “fiil
daha ağır cezayı gerektiren başka bir
suç oluşturmadığı takdirde” koşulunun
bulunduğu suçlar yönünden, kanunun
dolaylı yollamada bulunduğu kabul
edilmeli ve seyirden yasaklanma koruma tedbiri uygulanmalıdır.1 Bu uygulamanın kanunun amacına ve hakkaniyete daha uygun olduğunu değerlendiriyoruz.
6222 sayılı Kanun’da düzenlenen
veya bu kanun tarafından doğrudan ya
da dolaylı yollamada bulunulan suçlar
dışındaki suçların, spor alanlarında işlenmesi halinde seyirden yasaklanma
tedbiri uygulanamaz. Örneğin failin
tribünde hırsızlık yapması ya da cinsel
tacizde bulunması gibi.
Genel kural yukarıda belirtildiği gibi
olmakla birlikte, kanunun 18/2. madde-

sinin bu kurala istisna getiren düzenlemesine göre taraftar gruplarınca spor
alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaret veya tehdit içeren tezahürat ve mala zarar verme suçlarında
da seyirden yasaklanma tedbirine karar
verilmesi gerekmektedir. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, belirtilen suçların taraftar gruplarınca işlenmesi ve
taraftar gruplarının spor müsabakası
ile ilgili olmaları zorunluluğudur.
6222 sayılı Kanun’da doğrudan düzenlenen ve seyirden yasaklanma tedbiri uygulanan suçlar:
- Şike ve Teşvik Primi Suçu
- Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması Suçu
- Tehdit ve Hakaret İçeren Tezahürat Suçu
- Müsabaka ve Seyir Alanlarına
Usulsüz Seyirci Girişi Suçu
- Yasak Alanlara Girme Suçu
Kanunda doğrudan yollamada bulunulan ve seyirden yasaklanma tedbiri
uygulanan suçlar:
- 6222 sayılı Kanun’un 13/1. maddesi göndermesiyle 6136 sayılı Ateşli
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanun’un ek 1. maddesine
aykırılık suçu
- 6222 sayılı Kanun’un 17/1. maddesi göndermesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 86, 87, 88’nci maddeleri ile 152.
maddesine aykırılık suçu.
- 6222 Sayılı Kanun’un 18/2. maddesi göndermesiyle taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen
kasten yaralama, hakaret veya tehdit
içeren tezahürat ile mala zarar verme
suçları .
Kanunda dolaylı yollamada bulunulan ve seyirden yasaklanma tedbiri
uygulanan suçlarla ilgili kesin bir liste
yapmak mümkün bulunmamaktadır.
Somut olayın şartlarına göre, içtima
kuralları gereği daha ağır cezayı gerektiren suç belirlenerek işlem yapılmalıdır. Bu kapsamda;
- 6222 sayılı Kanun’un 13/6. maddesindeki suç yönünden, TCK’nın 188
ve 191. maddesindeki suçlar,
- 6222 sayılı Kanun’un 14/1. madde-
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sindeki suç yönünden TCK’nın 125, 106
ve 299. maddesindeki suçlar,
Daha ağır cezayı gerektiren ve spor
müsabakalarını seyirden yasaklılık kararının uygulanacağı suçlara örnek olarak verilebilir.
Seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde tutulan elektronik bilgi
bankasına derhal kaydedilir. Bu şekilde, yasaklanma kararının takibinin
yapılmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

teknik heyet, mesleğinin icrası kapsamında bu yasaklanmanın sonuçlarıyla
karşılaşmayacaktır. Bu kişilerin spor
müsabakalarını seyreden değil icra
eden oldukları gözetildiğinde, düzenlemenin kanuna aykırı olmadığını
söyleyebiliriz. Nitekim Yargıtay, “sanığın, en yakın kolluk birimine müracaat
etme yükümlülüğünü ihlal ettiği gün
ve saat diliminde savunmasında geçen
müsabakada oyuncu olarak yer alıp almadığı araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi

Seyirden yasaklanma tedbirinin uy-

gerektiği gözetilmeden...”3 içerikli bir

gulanması açısından kanunda herhan-

kararında bu hususa işaret etmiştir.

sağlık çalışanları ve sair) hakkında koruma, güvenlik ve idari tedbir kararı
gereğince spor müsabakalarını seyirden yasaklama hali uygulanamaz, anılan kişiler mesleki faaliyetlerini icra etmek için spor alanlarına girebilirler...”4
içerikli ilamı da bu yöndedir. Ancak bu
kişilerin mesleki faaliyetleri dışında seyircilere ayrılan bölümde olmaları veya
spor alanlarında seyir için bulunmaları
halinde, belirtilen yasak hali ve en yakın genel kolluk birimine başvurma yükümlülüğü söz konusu olacaktır.

den yasaklanma tedbirine üç değişik
şekilde karar verilmesi mümkündür:

1) Koruma Tedbiri Olarak Spor
Müsabakalarını Seyirden
Yasaklanma Tedbiri
Kanunun 18/3. maddesine göre, seyirden yasaklanma tedbirini gerektirir
bir suçtan soruşturma başlatılması halinde, fail hakkında spor müsabakalarını
seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Uygulanan bu tedbir
“koruma tedbiri” olarak adlandırılmak-

soruşturma yapılan olaylarda, seyirden
yasaklanma tedbirine ilişkin işlemler
işlemi yapan kolluk birimince yerine
getirilecektir. Cumhuriyet savcısınca
re’sen soruşturmaya başlanan olaylar
ile kolluk tarafından seyirden yasaklanma tedbiri uygulanmadan hazırlanan soruşturma evrakı yönünden ise,
seyirden yasaklanma tedbiri işlemlerinin Cumhuriyet savcısı tarafından
yapılarak elektronik bilgi bankasına
kaydedilmek üzere emniyet birimine
gönderilmesi gerekmektedir.

yer vermemiştir. Bu durum, Cumhuriyet savcısı ve mahkemenin takdirine
bırakılmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet
savcısı ve mahkeme tarafından delil
durumu, soruşturma ve kovuşturmanın aşaması, failin mazereti, kastının
yoğunluğu, tekrar suç işleme durumu
vb. haller gözetilerek koruma tedbiri
olarak uygulanan seyirden yasaklanma
tedbirinin kaldırılmasına karar verilebilir. Şartların değişmesi halinde kaldırılan seyirden yasaklanma koruma
tedbirinin tekrar konulmasına bir engel

Spor müsabakalarını seyirden ya-

tadır. Koruma tedbiri olarak seyirden

Koruma tedbiri olarak uygulanan

bulunmamaktadır. Spor müsabaka-

saklanma tedbiri, 6222 sayılı Kanun’da

yasaklanma tedbirinin uygulanması ka-

seyirden yasaklanma tedbirinin soruş-

larını seyirden yasaklanma tedbirinin

gi bir ayrım yapılmamış olup, bu tedbir

Yine haklarında spor müsabakaları-

düzenlenen ya da yollamada bulunu-

nun hükmü gereği zorunlu olduğundan,

turma aşamasında Cumhuriyet savcısı,

kolluk makamlarınca kaldırılması ise

sporcular, teknik heyet, hakem, tem-

nı seyirden yasaklanma tedbiri bulunan

lan bir suçun işlenmesi halinde uygula-

tedbirin uygulanabilmesi için hâkim ya

kovuşturma aşamasında ise mahkeme

mümkün değildir.

silci, gözlemci, spor kulübü yöneticisi

ve spor alanlarında görevli olarak bulu-

nabileceğinden ve bu tedbirin ihlali ha-

da Cumhuriyet savcısı tarafından verile-

tarafından kaldırılmasına karar verile-

Seyirden yasaklanma tedbiri kap-

gibi suç faili olan kişiler hakkında da

nan kişiler de bu görevleri kapsamında

linde kanunun 18/9. maddesindeki suç

6

cek bir karara gerek bulunmamaktadır.

bilir. Tedbirin kaldırılmasına karar ve-

samında zaman zaman soruşturma ve

verilebilir. Ancak yönetmeliğin 22/1.g

spor müsabaka alanında bulunmaları

oluşacağından dolayı, Spor Müsaba-

Yönetmeliğin 22/1.b maddesi hük-

rilmemesi halinde, başkaca bir işleme

kovuşturma işlemlerinin uzaması gibi

maddesine göre, seyirden yasaklan-

halinde, seyirden yasaklanma tedbirine

kalarını Seyirden Yasaklanma Kararına

mü ile, işlem yapan kolluğa, seyirden

gerek olmaksızın tedbirin uygulanma-

nedenlerle fail yıllarca kolluğa başvur-

ma hükmü sporcu ve teknik heyetin

aykırı hareket etmiş olmamaktadırlar.

Aykırılık suçundan yapılan yargılama

yasaklanma tedbirini uygulayarak il-

sına devam edilir. Kanun, koruma ted-

ma yükümlülüğü altında kalabilmek-

mesleğini icra etmesine engel oluştu-

Yargıtay’ın, “Spor alanlarında seyir/

sonucunda ayrıca seyirden yasaklan-

gili birime gönderme yükümlülüğü

birinin Cumhuriyet savcısı ya da mah-

tedir. Dolayısıyla, şartların oluşması

ramaz. Dolayısıyla seyirden yasaklan-

izleme amacı dışında bulunan kişiler

ma kararı verilememektedir.5

yüklenmiştir. Dolayısıyla kolluk tara-

keme tarafından hangi şartlarda kaldı-

durumunda, talep halinde ya da re’sen

ma kararının muhatabı olan sporcu ve

(sporcular, antrenör, kolluk birimleri,

fından 6222 sayılı Kanun kapsamında

rılabileceğine ilişkin bir düzenlemeye

koruma tedbiri niteliğindeki seyirden

2
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yasaklanma tedbirinin kaldırılması
değerlendirilmelidir.
Seyirden yasaklanma tedbirine
ilişkin kaldırma işlemleri, yasaklanmaya konu fiilin soruşturmasının yapıldığı yer savcılığınca ve tedbire konu
dosya kapsamında verilmelidir. Başka
yer savcılığınca ya da başka bir dosya
üzerinden seyirden yasaklanma tedbirinin kaldırılması işlemi yapılmamalıdır. Seyirden yasaklanma tedbirinin
süresinin dolduğu, hukuki dayanağının ortadan kalktığı ve sistem üzerinde tedbir kararının halen aktif olduğu
düşünülüyorsa, tedbire konu soruşturmayı yapan Başsavcılık dosyasına
bilgi verilmelidir.
Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ise
mahkeme tarafından tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde,
tedbirin uygulanmasına devam edilir.
Koruma tedbiri olarak uygulanan
spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbirinin, Cumhuriyet savcısı
veya mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmesi, ön ödeme hali
hariç kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verilmesi ya da fail hakkında beraat veya ön ödeme hali hariç
düşme kararı verilmesi hallerinde, bu
kararlarla birlikte derhal kaldırılması
gerekmektedir. Bu durumda, tedbir
kararının kaldırıldığı hemen kolluk
birimine bildirilerek, elektronik bilgi bankasına tedbirin kaldırıldığının
işlenmesi sağlanacaktır. Bu hallerde,
tedbirin kaldırılması ya da tedbirin
kaldırıldığının kolluğa bildirilmesi için
kararın kesinleşmesi beklenmemelidir.
Koruma tedbiri olarak uygulanan
seyirden yasaklanma tedbirine, soruşturma sonucunda kamu davasının
açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi (uyuşturucu veya uyarıcı madde
bulundurma suçu gibi) halinde kararın
kesinleşmesinden itibaren, ön ödeme
halinde ise ön ödemede bulunulması
tarihinden itibaren bir yıl süreyle devam edilmek zorundadır. Bu zorunluluk kanunun amir hükmü olup, bu
konuda Cumhuriyet savcısı ya da hâ-
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kimin takdir yetkisi bulunmamaktadır.
Bu nedenle, seyirden yasaklanma tedbirinin belirtilen süreyle devam edeceği hususu kararda belirtilmelidir. Ön
ödeme halinde uygulanacak bir yıllık
seyirden yasaklanma tedbir süresinin suç tarihi ya da karar tarihinden
itibaren değil, ön ödemede önerisinin yerine getirildiği tarihten itibaren
başladığı hususuna dikkat edilmelidir.
Uygulamada ön ödeme halinde seyirden yasaklanma tedbirinin süresinin
suç tarihinden itibaren başlatıldığı
da görülmektedir. Bu uygulama kanun metniyle örtüşmemekle birlikte,
soruşturma evrakının kolluktan geç
gelmesi, soruşturma işlemlerinin tamamlanması sürecinin uzaması gibi
failden kaynaklanmayan nedenlerle
ön ödeme işlemlerinin uzamasının yarattığı mağduriyetleri gidermek amacıyla yapılmaktadır.
6222 sayılı Kanun’un 18/5. maddesinde kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verilmesi halinde seyirden
yasaklanma tedbirinin derhal kaldırılacağının hükme bağlandığı, bunun
tek istisnası olarak kanunun 18/6.
maddesinde ön ödeme halinin düzenlendiği görülmektedir.
Kanunda, uzlaşma nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde seyirden yasaklanma
tedbirinin uygulanacağına yönelik bir
düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla uzlaşma nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde, fail hakkındaki seyirden
yasaklanma tedbirinin kaldırılması
gerektiği kanaatindeyiz.

2) Güvenlik Tedbiri Olarak Spor
Müsabakalarını Seyirden
Yasaklanma Tedbiri:
Güvenlik tedbiri olarak uygulanan
seyirden yasaklanma tedbirini, “6222
sayılı Kanun’da düzenlenen ya da
yollamada bulunulan suçlardan dolayı yürütülen yargılama sonucunda
hükümle birlikte verilen ve hükmün
kesinleşmesinden itibaren uygulanan
tedbir” olarak tanımlayabiliriz.

Güvenlik tedbiri olarak uygulanan
seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması zorunlu olduğundan, mahkemenin bu konuda bir takdir yetkisi
bulunmamaktadır. Ayrıca hükmedilen
bu tedbirin kaldırılması da mümkün
değildir.
Yargılama sonucunda güvenlik
tedbiri olarak karar verilmesi halinde,
koruma tedbiri olarak soruşturmanın
başlamasıyla uygulanmaya başlanan
seyirden yasaklanma tedbiri, kararın
kesinleşmesinden itibaren belli bir
süre devam etmektedir. Güvenlik tedbiri olarak hükmedilen seyirden yasaklanma tedbirinin infazına hükmün
kesinleşmesiyle başlanmakta ve kural
olarak cezanın infazı tamamlandıktan
itibaren bir yıl geçmesiyle sona ermektedir.
Güvenlik tedbiri olarak hükmedilen seyirden yasaklanma tedbirine
ceza verilmesine yer olmadığı kararı
ile birlikte hükmedilmesi halinde ise
bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına
hükmün kesinleştiği tarihten itibaren
bir yıl devam edilir.
Mahkeme tarafından yargılama
sonucunda hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına, hapis cezası yerine
seçenek yaptırım olarak tedbire veya
hapis cezasının ertelenmesine karar
verilmesi hallerinde de güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklanma tedbirine karar verilecektir. Bu hallerde
seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanmasına kararın kesinleştiği tarihten, ön ödeme halinde ise ön ödemede bulunulduğu tarihten itibaren bir
yıl süreyle devam edilecektir. Hapis
cezası yerine seçenek yaptırım olarak
bir tedbire hükmedilmesi halinde de
seçenek yaptırımın infaz tarihi değil
kararın kesinleşme tarihi esas alınacaktır.
Kanunun 18/1. maddesinin son
cümlesi gereği, seyirden yasaklanma
tedbiri için öngörülen bir yıllık süreler, ikinci kez seyirden yasaklanma
yaptırımına karar verildiğinde üç yıl,
üçüncü kez seyirden yasaklanma yaptırımına karar verildiğinde ise beş yıl
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olarak uygulanacaktır. Tekerrüre esas
alınan seyirden yasaklanma tedbirlerinin güvenlik tedbiri olarak karar verilen seyirden yasaklanma tedbiri olması
gerekmektedir. Dolayısıyla, ön ödeme
nedeniyle verilen kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararla ya da idari tedbir olarak veya koruma tedbiri olarak
verilen seyirden yasaklanma tedbirleri
tekerrüre esas alınamayacaktır.
6222 sayılı Kanun’un 18/10. maddesinde özel bir hak yoksunluğu düzenlenmiş olup, bu düzenlemeye göre
hakkında güvenlik tedbiri olarak spor
müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince
spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici
olamamakta ve spor müsabakalarında
hakem, temsilci veya gözlemci olarak
görev yapamamaktadır. Bu madde düzenlemesi kapsamında, “yönetici” kavramından başkan anlaşılmalıdır.7

3) İdari Tedbir Olarak Spor
Müsabakalarını Seyirden
Yasaklanma Tedbiri:
İdari tedbir olarak uygulanan seyirden yasaklanma tedbiri, “6222 sayılı
Kanun’da bazı idari sonuçlar bağlan-
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mış ancak suç olarak düzenlenmemiş
bazı eylemler nedeniyle öngörülen
seyirden yasaklanma tedbiri” olarak
tanımlanabilir.
Kanunun 18/7. maddesi gereği alkol
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişinin müsabaka, antrenman ve seyir
alanlarına girmek ya da bu yerlerden
çıkmak konusunda ısrar etmesi halinde
uygulanan bir yıl süreli spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri,
bu nitelikte idari tedbirdir.
Diğer bir idari tedbir olarak seyirden yasaklanma tedbiri ise kanunun
22. maddesindeki şiddete neden olabilecek açıklamalara ilişkin düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişiler
hakkında, idari para cezasının yanında
idari tedbir olarak spor müsabakalarını
seyirden yasaklanma tedbirine karar
verilir. Bu tedbir, kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle uygulanır.

3. KOLLUĞA BAŞVURMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL SUÇU
Spor müsabakalarını seyirden ya-
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saklanma tedbirinin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla, yasaklı kişiye,
yasaklanma kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı
olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı
gün, müsabakanın başlangıç saatinde
ve başlangıç saatinden bir saat sonra
bulunduğu yere en yakın genel kolluk
birimine başvurma yükümlülüğü yüklenmiştir. Bu yükümlülüğün ihlali ise
kanunun 18/9. maddesinde cezai yaptırıma bağlanmıştır.
Bu suç yönünden, “spor müsabakası” kavramından, federasyonların
düzenlediği veya düzenlenmesine izin
verdiği ya da katkıda bulunduğu her
türlü sportif karşılaşma ve yarışma anlaşılmalıdır.
Yasaklanma kararı verilen kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan
fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan
ve taraftarı olduğu takımın katıldığı
spor müsabakaları nedeniyle kolluğa
başvurmak zorunda olduğundan, sadece yasaklanma kararına konu spor
branşı yönünden kolluğa başvurma
yükümlülüğü altındadır.
Kolluğa başvurmakla yükümlü tutulan müsabakalar yönünden resmi,

özel ya da hazırlık müsabakası gibi bir
ayrıma gidilmediğinden, “müsabaka”
kavramına dahil olan tüm müsabakalar
bu yükümlülük kapsamındadır.8 Ancak
önceden planlanmaması, hazırlık maçlarının taraftarca takibinin zor olması,
kısa süre içerisinde kararlaştırılması
gibi nedenlerle özel müsabakalarda
kolluğa başvurma yükümlülüğünün
uygulanmaması gerektiği yönünde
görüşler de bulunmaktadır.9
Spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri, kişinin müsabaka ve
antrenmanları izlemesini yasaklamaktadır. Ancak kişi, takımının müsabakasının yapıldığı gün kolluğa başvurmakla yükümlü tutulduğundan, seyirden
yasaklı kişinin antrenman yönünden
kolluğa başvurma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Suçun oluşması için kolluğa başvurma yükümlülüğüne tabi kişinin
yurt içinde bulunma koşulu olduğundan, kişinin müsabakanın olduğu gün
yurt dışında bulunması halinde kolluğa başvurma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kanuni düzenlemede sadece yurt dışında bulunma hali mazaret
olarak kabul edilmekle birlikte, failin
rapora bağlanmış hastalık, askerlik

görevini ifa etme vb. mazeretleri de
geçerli mazeret olarak kabul edilmelidir. Hangi mazeretlerin haklı ve kabul edilebilir nitelikte olduğu tespit
edilirken, Yargıtay’ın haklı ve kabul
edilebilir mazeret için öngördüğü, “kişinin iradesi dışında gelişen, önceden
öngörülmesi mümkün olmayan ve kaçınılmaz durumların varlığı” şeklindeki
ölçütleri gözeterek değerlendirme yapılmalıdır.10
Başvurulması gerekli kolluk birimi yönünden bir sınırlama bulunmadığından, yasaklı kişi müsabakanın
başlangıç saati ile bir saat sonrasında
herhangi bir kolluk birimine başvurma
hakkına sahiptir. Uygulamada, kişinin
başvurabileceği en yakın kolluk birimi
ikametgâhının bulunduğu kolluk birimi
olarak kabul edilmekte ve bu yer soruşturma ile yetkili sayılmaktadır.
Kolluğa başvurma yükümlülüğüne
aykırı hareket eden kişi, her bir müsabaka için yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, kolluğa başvurulmayan
her bir müsabakanın ayrı bir suç oluşturduğudur. Bu düzenleme, 7182 sayılı
Kanun ile yapılan değişiklikle getirilmiş

olup, bu değişiklik öncesi hukuki kesintiye kadar olan eylemler zincirleme tek
suç oluşturmaktadır.
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22/11/2017 tarih ve 2016/7978
Esas, 2017/9812 Karar sayılı ilamı.

Haziran 2020, Sayı: 20

33

H U KUK

HU K U K

Cevap ve Düzeltme Hakkı ile
Unutulma Hakkı
Dr. Cengiz APAYDIN
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

Cevap ve düzeltme hakkı, büyük medya gücüne
karşı gerçek veya tüzel kişileri korumayı
amaçlamaktadır.
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üşünce ve düşünceyi ifade
özgürlüğü, çağdaş ve demokratik hukuk devletinin
en önemli unsurlarındandır. Bireysel ve toplumsal gelişmenin en
etkin araçlarından biri olan düşünce ve
düşünceyi ifade özgürlüğü, şiddet, ayrımcılık ve hakaret oluşturmadığı takdirde insanların kendilerini anlatmalarının,
olaylar ve insanlar hakkında bilgi sahibi
olmalarının, eleştiri ve yorum yapma ile
farklı fikirleri öğrenmelerinin teminatıdır.
Kişilerin bilgiye ve kendilerini ifade etmeye erişimi esas olup, devletin görevi
özgürlükler arasında yargı yoluyla denge
kurmaktır. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının
müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları
gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü
ve haber ve görüş alma ve de verme
özgürlüğünü kapsar. Görev ve sorumluluklar yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik
bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak
bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin
korunması, kamu düzeninin sağlanması
ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın
veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki
ve tarafsızlığının güvence altına alınması
için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi
tutulabilir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ulusal makamların bu takdir yetkisini sözleşmenin 10. maddesiyle bağdaşır
şekilde kullanıp kullanmadığını önüne
gelen davalar aracılığıyla denetlemektedir. O halde ulusal yargı mercileri, ifade
özgürlüğünün sınırlanmasıyla ilgili takdir
yetkilerini kullanırken sınırlamanın kanunda öngörülüp öngörülmediği, açıkça
tanımlanıp tanımlanmadığı, sınırlamanın
AİHS’nin 10/2. maddesinde yazılı veya
yasada öngörülen meşru amaçlara uygun olup olmadığı, sınırlamanın çağdaş
demokratik toplumun gereklerine uygun
olup olmadığı, sınırlamada aşırıya gidilip
gidilmediği (orantılı ve ölçülü olunması)
hususlarını gözetmek zorundadır. “Meşru amaç” deyiminden, genellikle sözleşmenin 10/2. maddesinde yazılı kamu
güvenliği, toplumsal ahlak ve ülkelerin

yasalarında mevcut sair durumlar kastedilmektedir. “Çağdaş demokratik toplumun gerekleri” tanımıyla anlatılmaya
çalışılan ise topluma sunulup sınırlanmaması, kınanmaması, özgür bırakılması
gereken ifadenin veya haberin toplumun
ilgisini çeken, güncel ve kamunun yararını güden bir tartışmayı içermesi ile
halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemesi, şiddete teşvik etmemesi, nefret veya
ayrımcılık içermemesi, suçu ve suçluyu
övmemesi, terör veya ayrılıkçı hareketleri övmemesi, meşrulaştırıp yüceltmemesi, başkalarının kişilik haklarını, onur,
şeref ve saygınlığını hakaret, sövme
veya benzer yollarla zedelememesi gibi
gerekliliklerdir. Değer yargıları ülkeden
ülkeye değişmektedir. Çağdaş ülkelerin
çoğunda iftira, onur, şeref ve saygınlığı
zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen
içerikli söz, yazı, resim ve açıklamalar,
savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzenini cebir
yoluyla değiştirmeye yönelen nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya
yönelik olan ifadeler düşünce özgürlüğü
kapsamında değerlendirilmemekte, suç
sayılmak suretiyle cezalandırılmaktadır.
Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin,
dolayısıyla ifade ve basın özgürlüğünün
sınırlanmasında esas alınması gereken
kurallar başta 13. maddesi olmak üzere Anayasa’da düzenlenmektedir. Buna
göre temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksızın, yalnızca Anayasa’nın
ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne
ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin
ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Olağanüstü
hal, sıkıyönetim veya savaş halinde dahi
kişilerin sert çekirdek hakları olan yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının
bütünlüğüne dokunulamaz, kimse din,
vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı
suçlanamaz, suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, suçluluğu mahkeme kararıyla
saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. T.C. Anayasası’nın “Düşünce ve Kanaat Hürriyeti” başlıklı 25. maddesinde
“Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine
sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olur-

sa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz”, “Düşünceyi Açıklama ve Yayma
Hürriyeti” başlıklı 26. maddesinde, “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,
resim veya başka yollarla tek başına veya
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına
sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların
müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de
kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan
yayımların izin sistemine bağlanmasına
engel değildir. Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu
güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri
ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret
veya haklarının, özel ve aile hayatlarının
yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin
gereğine uygun olarak yerine getirilmesi
amaçlarıyla sınırlanabilir. Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların
yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. Düşünceyi açıklama
ve yayma hürriyetinin kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir”, “Basın Hürriyeti” başlıklı
28. maddesinde de “Basın hürdür, sansür
edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve
malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Basın
hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın
26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır” şeklindeki hükümlerle, ifade ve basın özgürlüğü kavramlarının içeriği, kapsamı, sınırları ve kullanılması düzenleme
altına alınmıştır.
T.C. Anayasası’nın “Düzeltme ve Cevap Hakkı” başlıklı 32. maddesi, “Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin
haysiyet ve şereflerine dokunulması veya
kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar
yapılması hallerinde tanınır ve kanunla
düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayımlan-
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mazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün
içerisinde karar verilir” hükmünü içerir.
Cevap ve düzeltme hakkı, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği,
düşünceyi açıklama özgürlüğü, halkın
haber alma özgürlüğü ve iletişim özgürlüğü gibi temel insan haklarını korumayı
amaçlayarak özgürlük alanlarını genişletme olanağı sağlamaktadır. Basın yoluyla
işlenen suçlar nedeniyle görülen davalarda göz önünde bulundurulması gereken
“basın özgürlüğü” kavramının içeriği ve
hukuka uygunluk nedenlerine dair Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.02.2007
tarihli, 2007/7-28 esas ve 2007/34 karar
sayılı kararında, “Demokratik toplumlar, temel hak ve özgürlüklere dayanan
toplumlardır. Bu tür toplumlarda Devletin görevi, temel hak ve özgürlükleri
korumak ve geliştirmektir. Temel hak
ve özgürlükler arasında düşünce ve kanaati açıklama özgürlüğünün önemli bir
yeri bulunmaktadır. Bu özgürlüğün kullanılabilmesinin en önemli yollarından
birisi de basındır. Geneli ilgilendiren ya
da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar
hakkında, halkı objektif ve gerçekleri
yansıtacak biçimde aydınlatmak, çeşitli
sorunlar üzerinde kamuoyunu düşünmeye çağıracak tarzda tartışmalar açmak, onu toplumsal ve siyasal oluşumlar
üzerinde doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneticileri eleştirmek,
uyarmak ve bu yöntemlerle denetlemek,
ayrıca içinde yaşadığı toplumun ve tüm
insanlığın sorunları konusunda bireyi bilinçlendirmek durumunda olan basına,
bu ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç
duyacağı bir kısım haklar da tanınmıştır.
Bunlar bilgi edinme, yayma, eleştirme,
yorumlama ve eser yaratma haklarıdır.
Temelini Anayasa’nın 28. vd. maddelerinden alan ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun
3. maddesinde düzenlenen bu haklar,
basın yoluyla işlenen suçlarda, hukuka
uygunluk nedenlerini oluşturur. Bilgiyi
yayma, eleştirme ve yorumlama haklarının kabulü için, açıklama, eleştiri veya
değer yargısı biçimindeki bilginin gerçek
ve güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış
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şekli ile konusu arasında düşünsel bir
bağ bulunması, açıklamada küçültücü
sözlerin kullanılmaması gerekir. Haber
verme hakkının hukuka uygun bir biçimde kullanılabilmesi için gereken ölçütler
dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; haber gerçek olmalı, haber güncel
olmalı, haberin verilmesinde kamu yararı bulunmalı ve haberin veriliş biçimi ile
özü arasında düşünsel bir bağ bulunmalıdır. Bu unsurlar eleştiri hakkı yönünden
de geçerlidir. Yani eleştirinin olabilmesi
için, yazının gerçek olgulara dayanması,
güncel bulunması ve bu haberin verilmesinde kamu yararı bulunması koşullarına
bağlıdır” şeklinde, gözetilmesi gereken
temel kriterlerden bahsedilmiştir.
Temel hak ve özgürlükler arasında
düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğünün önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu
özgürlüğün kullanılabilmesinin en önemli
ve etkin yollarından biri de basındır. Basın özgürlüğü, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. Düşünceyi açıklama ve basın
özgürlüğü, onu kullananlar açısından olduğu kadar gerçekleri öğrenmek özgürlüğüne sahip kişi ve kitleler açısından da
temel hak niteliğindedir. Basın özgürlüğü, bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve
görüşleri iletme özgürlüğüdür, diğer yönüyle ise halkın bu bilgi ve görüşleri alma
hakkıdır. Bu şekilde basın kamuoyunun
bilgi edinme hakkı bakımından birincil
derecede önemi bulunan “halkın gözcülüğü” ya da “kamunun (kamu düzeninin)
bekçisi” görevini yapabilir. Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik toplumlarda, düşünceyi açıklama özgürlüğü sadece genel kabul gören ve zararsız veya önemsiz
sayılan düşünceler yönünden değil, aynı
zamanda halkın bir kısmı tarafından benimsenmeyen kural dışı, hatta rahatsız
edici, endişe verici, sarsıcı düşünceler
için de geçerlidir. Toplumun ve insanlığın
sorunları konusunda bireyi bilinçlendirmek, doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle
donatmak, yaşanan sorun, olay ve oluşumlar hakkında kamuoyunu nesnel bir
biçimde aydınlatmak, düşünmeye yönlendirici tartışmalar açmak, yöneticileri
eleştirmek, uyarmak ve bu suretle denetlemek durumunda olan basının sahip
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olduğu hakkı hukuka uygun bir biçimde
kullandığının kabulü için açıklama, eleştiri ve değer yargısı biçimindeki bilginin
gerçek ve güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulunması,
açıklanış şekli ile konusu arasında düşünsel bağ bulunması, açıklamada küçültücü
sözlerin kullanılmaması gerekmektedir.
Ancak, basın özgürlüğünün bir dereceye
kadar abartma hatta kışkırtmaya başvurma hakkını içerdiği de unutulmamalıdır.
Basın, kamuoyuna, yöneticilerin görüş
ve davranışlarını tanıtmak ve yargılamak
için en iyi araçlardan birini sunmaktadır.
Şüphesiz ifade özgürlüğünü kullanan kişilerin (gazeteciler, televizyoncular vb.)
bu özgürlüğü kullanırken tabi oldukları
sorumluluklar da vardır. Sözleşme’nin 10.
maddesinin gazetecilere tanıdığı güvence, gazetecilerin gazeteci deontolojisine
saygı içinde “doğru ve güvenilir” bilgiler
sunmaları, iyi niyetle hareket etmeleri
koşuluna bağlıdır. Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği durumlarda, hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması
düşünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun
sonucunda da daha az üstün olan yararın
daha çok üstün tutulması gereken yarar
karşısında o olayda ve o an için korumasız kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu yararıdır.
Gerek yazılı gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının
gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun
güncelliğini gözetmeli, haberi verirken
özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Yine basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O
anda ve görünürde var olup da sonradan
gerçek olmadığı anlaşılan olayların yayınından da basın sorumlu tutulmamalıdır.
Basın özgürlüğü halkın bilgilenme
ve haber alma hakkının kullanılabilmesi
açısından demokrasilerde çok önemli bir
işleve sahiptir. Dünyanın birçok yerinde
basında yer alması sayesinde devletlerin
olayların üzerine gitmesi ve birçok insan
hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi veya
suçluların cezalandırılması için yasal sürecin başlaması sağlanmıştır. Yaptığı işin

önemi gözetilerek basının özgürlüğünün
sınırlarının geniş tutulması şarttır.
Kitle iletişim araçlarıyla yapılan haberin kişilik haklarına haksız bir saldırı
oluşturması veya gerçeğe aykırı olması,
objektif olarak cevap ve düzeltme hakkının koşullarındandır. Haksız saldırıya
maruz kalan gerçek veya tüzel kişiler, bu
iki koşuldan birinin gerçekleşmesi durumunda cevap ve düzeltme hakkını Anayasa ile güvence altına alınmış değişik
yasalarda belirlenen usullerle, yasalarda
belirlenen sürelerde kullanabilirler. Basının özgürce yayın yapması anayasal
ve yasal güvenceler altına olup, basına
sağlanan güvencenin amacı da toplumun haber alma hakkının ve demokratik
gelişmenin sağlanmasıdır. Toplumu oluşturan tüm bireylerin ülkede ve dünyada
meydana gelen olayları ve değişimleri
izlemesi toplumsal gelişme için bir ihtiyaçtır. Kitle iletişim araçlarıyla ülkede ve
dünyada meydana gelen olayları izleme,
yorumlama, değerlendirme ve yayma
imkânı sınırsız değildir. İfade özgürlüğü
suç oluşturmayan her türlü farklı fikri güvence altına almaktadır. Medya dışındaki
bir eylemin veya söylemin hukuka aykırılık oluşturduğu kabul edilirken, medya
yoluyla yapılan bir eylem veya söylem
hukuka aykırılık oluşturmayabilir. Cevap
ve düzeltme hakkı, büyük medya gücüne
karşı gerçek veya tüzel kişileri korumayı
amaçlamakta olup, insanların ve kurumların haksız saldırılara karşı kendilerini
savunmalarına olanak tanımaktadır. Ancak cevap ve düzeltme hakkının sınırları iyi belinlenmeli ve ifade özgürlüğü ve
haber alma hakkı geniş yorumlanmalıdır.
Unutmamalıdır ki düşünme ve düşünceyi ifade özgürlüğü toplumsal gelişmeyi
sağlayacak çağdaş demokratik hukuk
devletinin en önemli unsurlarındandır.
Haber verme ve haberi yayma açısından
kamuoyunun duyarlılığını ve tepkisini dile
getiren inceleme, araştırma, değerlendirme, kıyaslama, yorum ve eleştiri amaçlı
yazıların, çizimlerin, karikatürlerin, fotoğrafların, videoların, filmlerin, heykellerin,
şarkıların, türkülerin ve söylemlerin ifade
ediliş biçiminin etkili olması ve toplumsal
yarar ve ortak iyilik açısından dikkat çekme amacına yönelik olmasının göz ardı

edilmemesi gerekir. Cevap ve düzeltme
hakkı, hukuk dışı yorumlarla sansür benzeri bir konuma sokulmamalıdır. Basın
Kanunu’nda sıkı şekil şartlarının maddi
gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik
olarak değerlendirilmesi gerekir. Örneğin
kişisel hakları ihlal edilen veya hakkında
gerçeğe aykırı haber yapılan kişinin düzeltme ve cevap metni yayımlanması için
Sulh Ceza Hâkimliğine usulüne uygun
biçimde başvurduğu hallerde, mahkemece gerek noter tebliğ mazbatasının
gerekse tebliğden itibaren yasal süre
içinde yayımlanıp yayımlanmadığı hususunda yeterli araştırma yapmak için
ilgili gazete nüshalarının sunulmadığı
gerekçesiyle ilgilinin başvurunun reddine
karar verilmesi, yasanın amacına aykırılık
oluşturmaktadır. Sulh Ceza Hâkimliğince
başvurunun reddine karar vermek yerine
maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak gerekli araştırmayı yapmak,
başvurana süre vermek veya Cumhuriyet
Başsavcılığından, ilgili noterlikten tebligat belgelerini ve ilgili gazeteden üç
günlük nüshaları istemek suretiyle talep
konusunda bir karar verilmesi gerekir.
Cevap ve düzeltme hakkının kullanılmasının sıkı şekil şartlarından çıkarılması
ve kitle iletişim araçlarının cevap ve düzeltmeyi makul bir sürede, haksız veya
gerçek dışı yayınla aynı etkiyi doğuracak
şekilde vermesi gerekir. Cevap ve düzeltme hakkının düzenlendiği yasalar arasında yeknesaklık ve anayasal düzenlemeye
uyum sağlamak amacıyla tek bir yasal
düzenleme ile önce ilgili kuruluşa başvuru, ilgili kuruluşun cevap ve düzeltme
talebini yerine getirmemesi halinde kurulacak bir ihtisas mahkemesine başvuruyu esas alan, net ve kolay uygulanabilen hızlı bir süreci içinde barındıran yeni
bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Yayından
iki veya üç yıl sonra kesinleşen kararlarla
ne ifade özgürlüğü ne de kişilik hakları
korunamaz. Görsel veya yazılı medyanın
kişiliğe saldırı niteliğindeki veya gerçek
dışı haberlere karşı gerçek veya tüzel kişilerin hızlı, etkin ve sağlıklı bir koruma
altına alınmaları şarttır. Cevap ve düzeltme hakkı, kendileri hakkında gerçek dışı
bilgiler içeren ya da kişilik haklarını ihlal
eden yayınlara karşı gerçek veya tüzel ki-

şileri koruma işlevinin yanında halkın objektif ve doğru haber alma hakkı arasında
bir dengeyi gerektirmektedir. Her somut
olayın özelliklerine uygun değerlendirme
yapabilecek ölçüde yargı kültürü gelişmiş, insan hakları ve kitle iletişim hukuku konusunda uzman hâkimlerin ihtisas
mahkemelerinde görevlendirilmesi şarttır. Kitle iletişim araçlarının yayınlarına
ilişkin iç denetimin yapılması açısından
medya organlarına hukuk müşaviri çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir. Cevap
ve düzeltme hakkını yerine getirmeyen
medya görevlilerinin cezaları caydırıcı
olmalı ancak bu caydırıcılık medyayı susturmaya yönelik bir suç ve ceza politikasına dönüştürülmemelidir.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanunu’nun 9. maddesinde, “İnternet ortamında yapılan
yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının
ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik
sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde
yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını
isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza
hâkimine başvurarak içeriğe erişimin
engellenmesini de isteyebilir. İnternet
ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia
eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya
yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi
dört saat içinde cevaplandırılır. İnternet
ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri
doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine
karar verebilir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları
ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda
hâkim, bu maddede belirtilen kapsamda
erişimin engellenmesine karar verebilir.
Hâkim, bu madde kapsamında vereceği
erişimin engellenmesi kararlarını esas
olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin
gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe
erişimin engellenmesi yöntemiyle verir.
Zorunlu olmadıkça internet sitesinde
yapılan yayının tümüne yönelik erişimin
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engellenmesine karar verilemez. Ancak,
hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin
engellenemeyeceğine kanaat getirmesi
hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik
olarak erişimin engellenmesine de karar
verebilir. Hâkimin bu madde kapsamında
verdiği erişimin engellenmesi kararları
doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliğine
gönderilir. Hâkim bu madde kapsamında
yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat
içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4.12.2004 tarihli ve
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre bir sonraki numaralı sulh
ceza hâkimliğine itiraz yoluna gidilebilir.
Erişimin engellenmesine konu içeriğin
yayından çıkarılmış olması durumunda
hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz
kalır. Birlik tarafından erişim sağlayıcıya
gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi
kararının gereği derhâl, en geç dört saat
içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine
getirilir. Bu madde kapsamında hâkimin
verdiği erişimin engellenmesi kararına
konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından
Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mev-
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cut karar bu adresler için de uygulanır.
Tekrar Sulh ceza hâkimliğine ilgilinin başvurması gerekmez. Sulh ceza hâkiminin
kararını bu maddede belirtilen şartlara
uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç
bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” hükümleri yer almaktadır.
Bir internet haberinin unutulma hakkı kapsamında internetten çıkarılabilmesi için yayının içeriği, yayında kaldığı
süre, güncelliğini yitirme, tarihsel bir veri
olarak kabul edilememe, kamu yararına
katkısı (toplumsal açıdan haberin değeri,
haberin geleceğe ışık tutan niteliği) habere konu kişinin siyasetçi veya ünlü olup
olmadığı, haber veya makalenin konusu,
bu bağlamda haberin olgusal gerçekler
ya da değer yargısı içerip içermediği,
halkın veriye yönelik ilgisi vb. hususların
her somut olay açısından incelenmesi
gerekmektedir. Yapılacak değerlendirme
sonucunda unutulmayı etkin kılacak farklı yöntemler benimsenebilir. 5651 sayılı
Kanun’un 6518 sayılı Kanun ile değiştirilen 9. maddesinde erişimin engellenmesinin kapsamının kişilik hakkının ihlalinin
gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili
olarak (URL vb.) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verileceği ve zorun-
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lu olmadıkça internet sitesinde yapılan
yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyeceği belirtilmiştir. Unutulma hakkı bağlamında ifade
ve basın özgürlükleri ile şeref ve itibarın
korunması hakkı arasındaki dengenin
sağlanması açısından 5651 sayılı Kanun
kapsamında yukarıda belirtilen önlemler
alınabilir. Ancak alınacak tedbirlerin Anayasa’nın 13. maddesi gereğince ölçülülük
kriteri esas alınarak yapılması gereklidir.
Nitekim kişinin şeref ve itibarına yönelik
müdahaleleri unutulma hakkı gereğince
engellemek için arşivde arama yapmaya
imkân tanıyan haber ile kişi arasında ilişki kuran kişisel verilerin silinmesi, haberin
anonim hâle getirilmesi, haber içeriğinin
bir kısmına erişimin engellenmesi gibi
birçok yöntem benimsenebilir. Bu bağlamda yargının görevinin internet ortamının sağladığı kolaylıkla zamanla kişilerin itibarına yönelik müdahale oluşturan
haberleri tamamen ortadan kaldırarak
geçmişte meydana gelmiş olayların yeniden yazılmasını sağlamak olmadığı dikkate alınmalıdır. İnternet haber arşivinin
bir bütün olarak basın özgürlüğünün koruması altında olduğu unutulmamalıdır.
Genel ilkeler bağlamında bir haber değerlendirilirken, başvuruya konu

haberlerin ilk kez yayınlandığı tarihte
herhangi bir eleştiri veya yorum yapılmaksızın internet üzerinde yorumsuz
biçimde yayınlanmasının olay tarihinde
kişilik haklarına karşı bir saldırı veya ihlal içermediği, bu haliyle ifade ve basın
özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği, başvuranların beraat etmeleri
ve aradan geçen süreden sonra haberin
“güncellik” değerini yitirdiği, dolayısıyla
haberin o tarihte “gerçeklik ve doğruluk”
kriterlerini karşılamasının artık bir önemi
kalmadığı, habere konu olan yargılama
sürecinin tüm aşamalarıyla sona ermesiyle birlikte habere konu olan kişiler için
haksızlık içeren durumun toplum tarafından öğrenilmesinin geçmişte gerçeklik ve
doğruluk payı varmış gibi ifşa edilmesi
anlamına gelebileceği ve böylece ilgili
habere istenildiği zaman ulaşılmasının
toplum açısından yanlış algılamaya yol
açabileceği, başvuranların beraatle sonuçlanan bir yargı sürecinde gözaltına
alınmaları ve tutuklanmalarına dair haberin basın arşivinde bulunmasının haberin
kamu yararı için gelecekte hatırlanması
veya istatistiki açıdan değerlendirilmeye alınması gibi bir işlev de taşımadığı,
dolayısıyla haberin yayında kalmasının
toplumun ilerlemesi ve gelişmesi için bir

katkı sağlamayacağı gibi kamu yararı
noktasında toplum hafızasında yer etmesi gibi bir etkisi de olmadığı, haberin içeriğini oluşturan kişilerin toplumu temsil
ve topluma hizmet etme gayesiyle seçilmiş veya atanmış siyasilerden olmadıkları
gibi topluma kendini anlatma ve toplumu
aydınlatma gayesiyle eser veren sanatçılardan veya aydınlardan da olmamaları
nedeniyle suç geçmişlerine dair bilgilerin
kamuyu ilgilendirmediği, ayrıca bu bilgilerin sadece devletin belirli organlarınca
kayıt altında tutulabileceği, başvuranların
ad ve soyadlarının açıkça yazılması suretiyle örgüt, fuhuş veya insan ticareti gibi
kelimelerin yanında anılmaya devam etmesinin şeref ve haysiyetlerine karşı bir
eylem olduğu gibi bu nedenle gözaltına
alındıkları bilgisinin arşivlenmesinin kişisel verilerin izinsiz olarak işlenmesi ve
yayınlanması anlamına geleceği, başvuranların istememelerine rağmen geçmişlerinde yer eden olumsuz tecrübelere
dair haberlere toplum tarafından istenen
her anda kolaylıkla ulaşılmasının başvuranların kişilik haklarını zedeleyeceği hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Hakkında olumsuz haberler yapılan
kişi, unutulma hakkı sayesinde, yeni bir
sayfa açarak kendisini maddi ve manevi

olarak geliştirme imkânı elde edecektir.
Geçmişten gelen olumsuzlukların geleceği şekillendirmesi engellenecektir. Bu
hak kişisel verilerin korunması hakkı ile
bağlantılı olup, kişinin geçmişi veya dijital sabıkası da kişisel veri kapsamındadır.
Unutulma hakkı, kapsamı ve içeriği ile
kullanma şekli itibariyle ulusal ve uluslar
üstü yasal düzenlemeler gerektirmektedir. İnsanların genel geçer ifadelerle
yapılan başvuruların reddi konusunda
hukuku işleterek yasa koyucuyu bu alanda yeni yasal düzenlemeler yapmaya
özendirmeleri gerekir. İnsanların geçmişleriyle ilgili doğru ya da yanlış haberlerin
geleceklerini ipotek altına almalarına izin
vermemeleri, maddi ve manevi varlıklarını korumaları açısından şarttır.

1)
2)

3)

4)

KAYNAKÇA
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Yargıtay
19.
Ceza
Dairesinin
15.04.2019 tarihli, 2019/1533 esas ve
2019/7233 sayılı kararı.
Yargıtay
19.
Ceza
Dairesinin
15.04.2019 tarihli, 2019/1533 esas ve
2019/7233 karar sayılı kararı.
Yargıtay
19.
Ceza
Dairesinin
05.06.2017 tarihli, 2016/15510 esas
ve 2017/5325 karar sayılı kararı.
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Haksız Tahrik
Av. Begüm GÜREL
İstanbul

Bir suç hakkında özel haksız tahrik hükümleri
düzenlenmiş ise genel haksız tahrik hükümlerinin
uygulanma imkânı ortadan kalkacaktır.
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aksız tahrik, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 29. maddesinde
düzenlenmiştir.
Maddede, “Haksız bir fiilin
meydana getirdiği hiddet
veya şiddetli elemin etkisi altında suç
işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi
dört yıla ve müebbet hapis cezası yerine
on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı
indirilir” denilmektedir.
Tahrik, Arapça bir sözcük olup “kımıldatma, harekete geçirme, oynatma, etki
yapma, yola çıkartma, hareket ettirme,
kımıldatılma, bir kimseyi kötü bir iş yapması için ileri sürme, kışkırtma” anlamlarına gelmektedir. Bir etkilenme biçimi
olarak tahrik, dıştan gelen bir etkinin kişiyi içine sürüklediği ruhsal bir durumdur.
Tahrik nedeniyle insanın kapıldığı hiddet
ya da elem duyguları genel olarak “heyecan” kavramı bağlamında değerlendirilmektedir.1
Tahrik, başka kişi, olay ve fiillerle ilişkili olduğunda hukuki bir anlam ifade
eder. Tahrikin varlığını kabul edebilmek
için öncelikle bir insan ürünü olması ve
objektif olarak mevcut olması gerekmektedir. Vehim ve zan sebebiyle oluşan hiddet veya şiddetli elem halinde
tahrik şartlarının bulunduğundan söz
edilemez. Kanunda ne gibi fiillerin tahrik
teşkil edeceği gösterilmemiştir. Tahrike
yol açan eylem sayısız biçimlerde ortaya
çıkabileceği için bunun yasada sayılması
mümkün de değildir. Tahrik teşkil eden
eylem hakaret, tehdit, yaralama, cinsel
taciz gibi suç teşkil eden eylemler olabileceği gibi, rahatsız edici bir söz, yazı,
resim, işaret, küçümser veya alaya alır bir
mimik veya tavır, sataşma, failin saygınlığını zedeleyen davranışlar, rahatsız edici
tavırlar gibi türlü şekillerde karşımıza çıkabilir.2
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, haksız
tahriki şöyle tanımlamıştır: “Tahrik, ceza
hukuku bakımından bir kimseyi suç işlemeye yöneltme, teşvik etme ve bu kişinin
iradesi üzerinde yapılan etki sonucu bu
kişinin suç işleme doğrultusunda harekete geçirilmesidir. Failin haksız bir fiilin
doğurduğu öfke veya elemin etkisi altında hareket ederek bir suç işlemesidir. Bu
halde fail, suç işleme yönünde önceden
bir karar vermeksizin dışarıdan gelen

etkinin, psikolojik durumunda yarattığı
karışıklığın sonucu olarak suçu işlemeye
yönelmektedir.”
TCK’nın 29. maddesinde düzenlenmiş olan haksız tahrik hükümleri genel
hüküm mahiyetinde olup, kanunda ayrıca bazı suçlar bakımından özel haksız
tahrik hükümlerine yer verilmiştir. Örneğin hakaret suçunun haksız bir fiile tepki
olarak işlenmesi halinde verilecek ceza
indirilebileceği gibi ceza vermekten de
vazgeçilebilir (TCK. m.129). Bir suç hakkında özel haksız tahrik hükümleri düzenlenmiş ise bu durumda genel haksız
tahrik hükümlerinin uygulanma imkânı
ortadan kalkacaktır.

HAKSIZ TAHRİK ŞARTLARI

Ancak bu hata kaçınılabilir nitelikte ise
hatasından yararlanamaz. Onu suça iten
neden sadece temel cezanın tayininde
(TCK.m.61) dikkate alınabilir.4
Haksız tahrik bahsinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise haksızlık teşkil eden fiilin mutlaka sanığa veya
onun yakınlarına karşı gerçekleştirilmiş
olmasının gerekmediğidir. TCK’da tahrik
eyleminin kime yönelik olması gerektiği
konusunda açık bir düzenleme yoktur.
Bu sebeple sanığın hiç tanımadığı bir
kişiye karşı gerçekleştirdiği eylem dahi
diğer şartların da mevcudiyeti halinde
haksız tahrik hükümleri çerçevesinde kalabilmektedir.

b) Bu fiil haksız olmalıdır.

Haksız tahrik hükmünün uygulanabilmesi için bulunması gereken şartlar şu
şekilde belirtilebilir:

a) Tahriki teşkil eden bir fiil
gerçekleşmiş olmalıdır.
Kanunumuz sadece belirli halleri
haksız tahrik sayan, mesela yalnız öldürmeye teşebbüs, müessir fiil, ırza tecavüz
gibi suçların tahrik kabul edilebileceğini
benimseyen Amerikan sisteminden farklı
olarak, ne gibi hallerin tahrik teşkil edebileceğini göstermiş değildir. Türk Ceza
Kanunu fiilin yalnızca haksız olma niteliğinden bahsetmiş, bunun dışında hangi
fiillerin tahrik niteliğinde olduğuna ilişkin
bir belirlemede bulunmamıştır. Bir fiilin
tahrik edici niteliği haiz olup olmadığı,
tahriki oluşturan fiili yapan kişinin durumuna, tahrik edildiğini ileri süren kimsenin kişisel niteliklerine, bu kişiler arasındaki ilişkiye, zaman ve yer şartlarına göre
takdir edilmelidir.3
Fiil somut olayda gerçekleşmiş olmalıdır. Buna karşılık failin gerçekte olmayan bir fiili varmış gibi düşünerek, hiddet
veya şiddetli eleme kapılması ve bu psikolojik durum içerisinde suç işlemesi halinde, haksız tahrikin maddi şartlarında
bir hata söz konusudur. Örneğin bir başkası ile gayrimeşru ilişkide bulunduğunu
zannettiği eşine karşı kasten öldürme
suçunu işleyen kişinin durumu böyledir.
Bu kişinin söz konusu hatasının içinde
bulunduğu koşullar bakımından kaçınılmaz olması halinde, hata hükümlerinden
faydalanması mümkündür. (TCK.m.30/3)

Haksız tahrike neden olan fiilin haksızlığından bahsedebilmek için bu fiilin
suç teşkil etmesi gibi bir gereklilik yoktur.
Hukuken uygun görülmeyen ve suç teşkil
etmeyen bir fiil de haksız tahrike konu
olabilir. Ayrıca fiilin kasıtlı olarak gerçekleştirilmesine de gerek yoktur. Zira fiil
her ne kadar taksirli bir hareket olsa da
içerisinde kusur barındırır.
Hakkın kullanılması durumlarında, fiil
hukuka uygun olduğundan mağdurun
hareketi failde hiddet veya şiddetli bir
eleme yol açmış olsa da haksız sayılamaz. Nitekim Yargıtay, mahkemeye verilen dilekçelerin, jandarmalar önünden
kaçan sanığın maktul tarafından yakalanmaya çalışılmasının, maktulenin kocası aleyhine boşanma davası açmasının ve
evine gitmemekte direnmesinin, mağdurun yoldan geçerken kendisine saldıran
sanığın köpeklerinden korunmak için taş
atmasının, maktulün zorla kaçırılan kızını
alıp götürmesinin, kendisine karşı şiddet
kullanılanın şiddet kullanana hakaretle
mukabele etmesinin, failin devamsızlığı
yüzünden işten çıkarılmasının haksız fiil
sayılamayacağını ifade etmiştir.5
Ayrıca kendi haksız hareketiyle olaya
sebebiyet veren kişi haksız tahrik hükümlerinden yararlanamaz.
İlk haksız davranışın kimden geldiğinin tespit edilemediği hallerde, “Şüpheden sanık yararlanır” kuralı doğrultusunda hareket etmek yerinde olur.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 02.04.2008
tarih ve 13682/3400 sayılı kararında,
“Mağdur-sanıkların birbirleriyle çelişen
anlatımları dışında ilk haksız saldırının
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hangisi tarafından yapılıp kavgayı kimin
başlattığının kesin bir biçimde saptanamadığı hallerde, gerek Ceza Genel Kurulu’nun gerekse özel dairelerin yerleşmiş
ve süreklilik gösteren kararlarında kabul
edildiği üzere, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı belirlenemediğinden,
şüpheli kalan bu halden sanığın yararlandırılması suretiyle etkili eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kabul
edilerek cezasından indirim yapılması
gerekip gerekmediği tartışılmadan yazılı şekilde uygulama yapılması… yasaya
aykırıdır” denilmek suretiyle bu hususa
vurgu yapılmıştır.6
Kusur yeteneği olmayanlar tarafından
gerçekleştirilen fiillerle suçun işlenmesi
halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda doktrinde iki farklı görüş bulunmaktadır. Bir
görüşe göre, kusur yeteneği olmayanların
fiilleri, sanığın bu durumu bilip bilmemesine göre değerlendirilmelidir. Bu görüşe
göre, eğer kusur yeteneği olmadığı sa-

nık tarafından biliniyorsa haksız tahrik
hükümleri uygulanmamalıdır. Diğer bir
görüşe göre ise kusur yeteneğinin bulunmaması kişinin yaptığı eylemin haksızlık
niteliğini ortadan kaldırmadığı için haksız
tahrik hükümleri uygulanmalıdır.

c) Haksız fiil sonucunda failde
hiddet veya şiddetli elem
ortaya çıkmış olmalıdır.
Haksız fiilin varlığı tek başına yeterli
değildir. Bu haksız fiil neticesinde failde
hiddet veya şiddetli elemin ortaya çıkmış
olması gereklidir. Tahrik kaynağı olan eylemin failde hiddet veya şiddetli eleme yol
açması gerektiği koşulu, tahrik kurumunun dayandığı psikolojik temeldir. Haksız
tahrikin doğurduğu hiddet veya şiddetli
elemin irade üzerine tesir ederek onu sarsıntıya uğratması sonucu meydana gelen
buhran ve ruhi heyecanlanma hali, failin
hareketlerini istediği tarafa yönlendirmesine engel olur. Bu tesir altındayken fail
kolayca suça sürüklenir. İşte bu nedenle
tahrikin psikolojik nedeni ya da sübjektif
esasının haksız tahrikin hiddet veya şiddetli elem haline ilişkin koşuluyla açıklandığı görülmektedir.7

d) Suç, hiddet veya
şiddetli elemin etkisi
altında işlenmelidir.
Haksız tahrikin varlığından bahsedebilmek için
gereken bir diğer şart ise
failin gerçekleştirilen haksız
fiil neticesinde duyduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi
altında suçu işlemiş olmasıdır.
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Failin içinde bulunduğu hiddet veya şiddetli elem hali başka bir sebepten ötürü
meydana gelmişse, bu durumda haksız
tahrikten söz edilemeyecektir. Burada
suçun mağdurunun mutlaka haksız eylemi gerçekleştiren kişi olması gerekir.
Konusu suç teşkil eden fiil haksız eylemi gerçekleştiren kişi dışında herhangi
birine karşı işlenirse, örneğin bu kişinin
çocuğuna karşı bir suç işlenirse, haksız
tahrik hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır.
Haksız fiile karşı gösterilen tepkinin
hangi süre zarfında gerçekleşmesi halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanacağı konusunda kanunda açık bir düzenleme yoktur. Aradan uzunca bir zaman
geçse bile, önceki olay faili bu suçu işlemeye itmişse haksız tahrik hükümleri
uygulanmalıdır.
Tahriki oluşturan fiil faili öfke veya
şiddetli elem durumuna soktuğuna göre,
fail bu buhran hali sona ermeden suçu
işlemelidir. Başka bir deyişle failin ruhi
durumu ile işlediği suç arasında bir illiyet
bağı bulunmalıdır. Bu illiyet bağı, failin
tahrik edilmeseydi atılı suçu işlemeyeceği anlamındadır. Bu itibarla fail eğer daha
önce suç işlemeye karar verdiyse tahrik
hükmünden faydalanamaz. Buhran halinin suçun işlendiği sırada devam edip etmediği haksız hareketin niteliğine ve bunun normal kişi üzerinde ne kadar süre
etki yapacağına göre belirlenecektir.8

HAKARET SUÇUNDA ÖZEL
HAKSIZ TAHRİK HALLERİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda,
“haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı ha-

karet” suçuna ilişkin 129. madde dışında
özel haksız tahrik haline yer verilmemiştir. 129. madde üç fıkra halinde düzenlenmiş ve her fıkrada ayrı bir özel durum belirtilmiştir. 129. madde kapsamı dışında
kalan diğer tüm suçlar bakımından eğer
şartlar mevcut ise genel tahrik hükmü
olan 29. madde uygulanacaktır.
Madde 129: “(1) Hakaret suçunun
haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar
indirilebileceği gibi, ceza vermekten de
vazgeçilebilir. (2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi
halinde, kişiye ceza verilmez. (3) Hakaret
suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan
her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza
üçte birine kadar indirilebileceği gibi,
ceza vermekten de vazgeçilebilir.”

a) Haksız Bir Fiile Tepki Olarak
Hakaret
Burada hakaret fiilini işleyen kişiye
karşı gerçekleştirilen eylemin mutlaka
suç olması gerekmemektedir. Sadece
haksız bir fiil, yani hukuken tasvip edilmeyen bir fiil olması yeterlidir. Ancak bu
haksız fiil kasten yaralama ya da hakaret
şeklinde olmamalıdır. Çünkü bu durumların varlığı halinde 2. veya 3. fıkra hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
Mağdurun haksız fiili karşısında sanığın karşılıkta bulunduğu tepki fiili hakaret suçunu oluşturmalıdır. Bu hakaret
fiili, haksız fiile tepki olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır. Yani arada nedensellik
bağı aranmaktadır. Mağdurun haksız fiili,
hakaret suçunun failinden başka üçüncü
kişiye yönelik de olabilir. Ancak hakaret

suçunun, haksız fiili gerçekleştiren kişiye
yönelik olması gerekir.

b) Kasten Yaralama Suçuna
Tepki Olarak Hakaret
Hakarete maruz kalan kişinin fiilinin
kasten yaralama olması gerekir ve hakaret fiilinin de kasten yaralama neticesinde gerçekleştirilmiş olması gereklidir.
Ancak söz konusu yaralama eyleminin
hukuka aykırı bir fiil olması gereklidir;
hukuka uygun bir yaralama neticesinde
hakaret gerçekleşmişse bu madde hükmü uygulanmayacaktır.
Hükmün uygulaması açısından kasten yaralama eyleminin nitelikli halleri ile
basit hali arasında bir fark yoktur. Kasten
yaralama suçunun ağırlığı ve meydana
gelen neticeler önemli olmayıp, gerek
86. gerekse 87. maddeler kapsamına
giren tüm kasten yaralama hallerini 129.
maddenin ikinci fıkrası kapsamında ele
almak gerekir. Buna göre 129. maddenin
ikinci fıkrası, basit bir kasten yaralama
suçuna duyulan tepkiyle yapılan hakaret
hakkında uygulanabileceği gibi, silahla
ağır yaralama eylemine karşı yapılan bir
hakaret hakkında da uygulanabilir.9
Sanık hakkında bu fıkra kapsamındaki özel haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için hakaret
eyleminin kendisini kasten yaralayan
kimseye yönelik olması gerekmektedir.
Kendisini yaralayan kimseden başka birine karşı yapılan hakaretlerde bu fıkra
hükmü uygulanmaz.

suçu niteliği taşıması gerekmektedir. İlk
hakaretin haksız bir hakaret olması gerekmektedir. Hukuk sınırları içerisinde
gerçekleştirilen bir hakaretin varlığı halinde, ilk hakaret haksız hakaret mahiyetinde olmayacaktır.
Bu fıkra uyarınca özel haksız tahrik
hükmünün uygulanabilmesi için hakaretler taraflar arasında gerçekleşmelidir.
Üçüncü bir kişiye veya üçüncü bir kişi
tarafından diğer tarafa karşı gerçekleştirilen hakaretlerin varlığı halinde bu fıkra
hükmü uygulanmayacaktır.
Karşılıklı hakaretin varlığından bahsedebilmek için hakaretler arasında nedensellik bağının bulunması gereklidir.
Hakaretlerden biri diğerine istinaden
gerçekleştirilmelidir. Failin hakaretinden
dolayı değil de başka bir sebepten dolayı hakarette bulunulması halinde bu fıkra
hükmü uygulanmayacaktır.
Karşılığın derhal verilmesi düşünülürse de illiyet bağının korunması kaydıyla
engelin kalktığı ilk anda gerçekleşmesi
yeterlidir. Yüze karşı hakaret durumunda
dahi bu şekilde

c) Karşılıklı Hakaret
Bu fıkra hükmünün uygulanabilmesi
için öncelikle her iki suçun da hakaret
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kabul edilmelidir. Zira çeşitli nedenlerle
o anda karşılık verilmesi mümkün olmayabilir. Örneğin bir toplulukta yapılan
hakarete görgü kuralları gereği karşılık
verilmemiş ve karşılık hakaret, dışarı çıkıldığında veya kalabalık dağıldığında
yapılmış olabilir. Önemli olan makul sayılabilecek bir sürenin geçmesi ve illiyet
bağının korunabilmesidir.10
Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre,
taraflardan her ikisi veya biri hakkında
verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Burada hâkime takdir yetkisi
tanınmıştır.

HAKSIZ TAHRİK VE
DİĞER HALLER
a) Haksız Tahrik ve Tasarlama
Tasarlama ile haksız tahrikin bir arada bulunup bulunamayacağı konusu
tartışmalı olup, sorunun çözümü tasarlamanın kabulünde esas alınan teoriyle yakından bağlantılıdır. Bir düşünceye göre,

HU K U K
tasarlamanın nitelikli unsur sayılmasının
esas nedeni failin soğukkanlılıkla hareket
etmiş olması değil, suç işleme kararıyla
harekete geçme arasındaki zaman sürecinde düşünüp taşınması, ana hatlarıyla
bir plan kurmasıdır. Tahrik karşısında gazap veya elem içerisinde bulunan failin
plan kurarak suç işlemesi mümkündür.
Bu bakımdan haksız tahrikle tasarlama
bir arada bulunabilir.11
Yargıtay da haksız tahrik ile tasarlamanın bir arada bulunabileceği görüşünü kabul etmektedir. “Dosya münderecatına göre, maktulün sanığa karşı
haksız eylem ve hareketlerde bulunduğu
(…) suçun tasarlanarak işlenmesi olayda
tahrikin kabulüne engel teşkil etmediği,
müstakar temyiz içtihadı da bu yolda
olduğu cihetle özel daire ilamında gösterilen bozmaya bu bakımdan uyulması
gerekirken eski hükümde direnme kararı
verilmesi kanuna aykırı olup…” (Yargıtay
CGK, 15.04.1968, 1-252/137)
Diğer görüşe göre ise haksız tahrik
ile tasarlama bir arada bulunamayacaktır.

b) Haksız Tahrik ve
Kan Gütme Saiki
Kan gütme saiki, kasten öldürme
suçunda daha ağır cezayı gerektiren bir
nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Kan
gütme saikinin haksız tahrikle birlikte
uygulanıp uygulanamayacağı doktrinde
tartışmalıdır ancak ağırlıklı görüş, kan
gütme saikiyle işlenen kasten öldürme
fiillerinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı yönündedir.
Kan gütme saikiyle adam öldürmede haksız tahrik hükümleri uygulanarak
indirim yapılamayacak ise de olayda kan
gütmenin bulunması failin takdiri indirim
nedenlerinden yararlanmasına engel değildir. Ne var ki bu hükmün uygulanması
kan gütme saikinin nitelikli hal sayılmasıyla çelişmemelidir. Örneğin failin babasının önceden mağdurca öldürülmüş
olması, TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına dayanak yapılamaz.12

c) Haksız Tahrik ve Töre Saiki
Töre saikinden söz edebilmek için
suçun işlendiği yörenin ve ailenin yaşam

koşulları ve tecrübelerine göre evlilik dışı
ilişkinin ölüm cezasını gerektirdiğinin anlaşılması, öldürme eyleminin haksız bir
tahrikin etkisi altında olmadan, yalnızca töre kurallarının baskısı altında ya da
bu konuda aile meclisi ya da failin bağlı
bulunduğu aşiret veya topluluk tarafından alınan bir kararın sonucu olarak gerçekleştirilmiş olması, failin görev bilinci
içinde hareket etmiş olması ve failin aile
üyelerinden birini öldürmüş olması gerekmektedir. Fakat burada aile kavramı dar
anlamda altsoy, üstsoy ve civar hısımlığını
değil, geniş anlamda aileyi içermektedir.13
Töre saiki, kasten öldürme suçunda
daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hal
olarak düzenlenmiştir. Töre saikinin haksız
tahrikle birlikte uygulanıp uygulanamayacağı doktrinde tartışmalıdır ancak ağırlıklı
görüş, töre saikiyle işlenen kasten öldürme fiillerinde haksız tahrik hükümlerinin
uygulanamayacağı yönündedir.

d) Haksız Tahrik ve
Taksirli Suçlar
Taksirli suçlarda haksız tahrik hük-

münün uygulanıp uygulanmayacağı hususunda TCK’da bir açıklık bulunmamasından ötürü bu konuda doktrinde farklı
görüşler ileri sürülmüştür.
TCK’da genel hükümler arasında düzenlenen haksız tahrikin sadece kasıtlı
suçlar bakımından tatbik olunacağına
ilişkin bir ibare yoktur. Madde metninde
konuya ilişkin olarak, “hiddet ve şiddetli
elemin etkisi altında suç işleyen” kimseden bahsedilmektedir. Kanunumuzun
sistemine göre suçlar kasten veya taksirle işlenebildiğine göre haksız tahriki
yalnızca kasıtlı suçlara inhisar ettirmek
doğru değildir. Ayrıca haksız tahrik müessesesi, failin içinde bulunduğu psikolojik durum esas alınarak kabul edildiğine göre, tahrike maruz kalan failin
eyleminin kasıtlı ya da taksirli olmasına
göre bir ayrım yapılması yerinde olmaz.
Bu yüzden kanaatimizce haksız bir saldırıyla karşılaşan faili, bu saldırı nedeniyle
gerçekleştirdiği taksirli bir fiilinden dolayı diğer şartları da gerçekleşmişse haksız tahrik indiriminden yararlandırmak
gerekir.14

DİPNOTLAR
1) TUTUMLU Mehmet Akif, Türk Ceza
Hukukunda Haksız Tahrik, Adil Yayınevi, Ankara, 1999, s. 15.
2) AÇIKGÖZ Mehmet, Ceza Hukukunda
Haksız Tahrik, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012, s. 8.
3) AÇIKGÖZ, s. 62.
4) ARTUK, GÖKCEN, YENİDÜNYA, Ceza
Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012, s. 540.
5) ARTUK, GÖKCEN, YENİDÜNYA, s. 543.
6) ARTUK, GÖKCEN, YENİDÜNYA, s.
545.
7) AÇIKGÖZ, s. 88.
8) AÇIKGÖZ, s. 96.
9) AÇIKGÖZ, s. 215.
10) AÇIKGÖZ, s. 225.
11) DEMİRBAŞ, Timur, Türk Ceza Kanunu’nda Özel Haksız Tahrik Halleri, İstanbul 1985, s. 49.
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537.
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Giriş

ilgili mevzuatta hem de usul mevzuatında yer bulmalıdır.

Susma Hakkının Genel Esasları

Av. Emre Mert ÇIĞIR
İstanbul

Susma ya da sessiz kalma hakkı ifade
özgürlüğünün bir kullanım şekli olup pasif
savunma yöntemlerindendir.

evlet, toplum tarafından
kendisine verilen cezalandırma görevini ceza
muhakemesi hukuku ve
ceza yargılaması ile suçluluğu tespit

3

Savunma hakkı, anayasal nitelikte
olup, evrensel hukuk devleti ilkelerine uygun bir muhakemede yargılanma hakkından temellerini almaktadır.
Bu hak ile şüpheli veya sanığa, zaten

edilen kişiler üzerinde uygular. Baş-

kendisine ait olan savunma araçlarını

ka bir anlatımla yargılama sonunda

kendi iradesiyle özgürce belirleyebil-

gerçek suçluya ulaşılması halinde

me imkânı sunulmuştur. Bu nedenle

ceza mevzuatı önleme fonksiyonunu

savunma hakkından yoksun bırakı-

gerçekleştirir. Fiili işleyen kişinin ger-

lan kişinin temel hak ve özgürlüklere

çek suçlu olması ve yargılama so-

sahip olduğunu söylemek mümkün

nunda kanunda öngörülen yaptırım

değildir.4

ile cezalandırılıyor olması, bireylerin

Savunma hakkı içeriği ve kap-

hem devlete olan güven duygusunu

sadığı haklar bakımından çok geniş

hem de adalete olan inancını sağ-

bir kavram olup, hukuki ve siyasi

lamlaştırır. İşte tam da bu aşamada

yönünden ötürü ulusal mevzuat ve

ceza muhakemesinde ve vergi hu-

içtihatların yanı sıra uluslararası söz-

kukunda gerçek suçluya, yani maddi

leşme ve mahkeme kararlarında da

gerçeğe ulaşılabilmesi, ancak suç is-

yerini almıştır. Savunma hakkı da söz

nadı altındaki kişiye etkin bir savun-

hakkı gibi hukuk devletinin en temel

ma hakkının tanınmasıyla mümkün-

normlarından olup, çağdaş bir siya-

1

dür.

si dünya görüşünün olmazsa olmaz

Bir hakkın temel hak sayılması, o

değerlerinden biridir.5

hakkın mevzuat, içtihatlar ve toplum
nezdinde saygınlığını ve güvencesini
arttırmaktadır. Bu nedenle genel ola-

1. Susma Hakkı Kavramı, Niteliği
Ve Kullanılması

rak temel hak ve özgürlükler anayasalarda kendine yer bulmaktadır. Bir
hakkın anayasada yer alması, sadece

1.1. Genel Olarak
Susma hakkı isnatla, yani suçla-

manevi bir saygınlık ifadesinden iba-

mayla başlar. Bir nevi bireyin kendi

ret değildir. Zira Anayasamızın 12/1.

aleyhine tanıklık etmesinin önüne

maddesinde de öngörüldüğü üzere

ket vuran hak çeşididir. Bazı yönle-

temel haklara dokunulamaz, devre-

ri ile işkence yasağıyla paralel olup,

dilemez ve vazgeçilemez. Bu itibarla

şüpheli ya da sanığın kendi leh ve

herkes, meşru yollardan faydalan-

aleyhinde netice doğuracak şekilde

mak suretiyle yargı mercileri ve so-

herhangi bir beyanda bulunmaya

ruşturma yürüten birimler huzurun-

zorlanamayacağı anlamına gelen en

da şüpheli, sanık, davacı veya davalı

temel ilkelerdendir.

olarak adil yargılanma hakkına sa-

Susma ya da sessiz kalma hakkı

hiptir.2 Temel hak ve özgürlüklerden

ifade özgürlüğünün bir kullanım şekli

olan savunma hakkı ve türevlerinin

olup pasif savunma yöntemlerinden-

hukuk devleti anlayışının benimsedi-

dir.6 Susma hakkı pasif bir hak oldu-

ği ölçüde korunmasını sağlamak için

ğu için, maddi savunma kapsamında

birçok unsurun bir arada bulunması

aktif bir savunma yapılması zorunlu
değildir. Sanık veya şüpheli, kendisi-

şarttır. Temel hak ve özgürlükler hem
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ne isnat edilen fiille ilgili susarak da
savunmasını gerçekleştirebilir.7
Suçlama karşısında susmak da
bir savunma şeklidir. Başka bir deyişle susma hakkı ve kendini suçlamaya zorlanamama durumu, savunma
haklarından sadece birkaçıdır. Zira
mevzuatımızla kişiye, isnat edilen fiille ilgili olarak susma hakkı ayrıca ve
açıkça tanınmıştır.8
Ceza muhakemesi sisteminde
“şüpheli delillerin sanık yararına yorumlanması” ve “şüpheden sanık
yararlanır” ilkeleri söz konusudur.
Aslında bu ilkesavunma hakkının ve
dolayısıyla susma hakkının klasik anlamda bir yansıması olma özelliğine
sahiptir.9
Susma hakkı ise adil yargılanma
hakkının bir unsuru olarak en önemli
savunma haklarından olup, bireyin
temel hak ve özgürlüğünü güvence
altına alan haklardan sadece biridir.
Susma hakkının kullanılmasına izin
verilmeyen bir yargılamada adil bir
sonuçtan söz edilemeyecektir.
1.2. Ceza Mevzuatı Açısından
Susma Hakkı
Esas itibariyle susma hakkı yasalar üzeri bir haktır. Susma hakkı gerek AİHS’le gerek uluslararası
sözleşmelerle teminat altına alındığı
gibi anayasa ve ilgili mevzuatla da
korunmuştur. Yine Yargıtay içtihatları da genel itibariyle Anayasa ve CMK
ile aynı amaç ve paralellikte kararlar
verip susma hakkını koruyan kararlar
içermiştir.
Susma hakkı ceza hukuku açısından niteliği itibariyle hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında kullanılabilir. Başka bir ifadeyle
susma hakkının hem karakol hem
savcılık hem de mahkeme huzurunda kullanılması mümkündür. Bu
hakkın özünde sanığın ifade özgürlüğü yatmaktadır. Sanık olayın açık-
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lanmasında ne maddi hukuka ne de
muhakeme hukukuna ilişkin konularda aleyhine sonuç doğuracak şekilde olayın açıklanmasına katılmak
zorundadır. Sanık konuşmak, belge
vermek, delil göstermek, keşif veya
yüzleştirme objesi göstermek zorunda değildir.10
Susma hakkının bir sonucu olarak
şüpheli veya sanığın olayları doğru anlatma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla susma hakkı
nedeniyle sanığın yalan konuşmasının herhangi bir müeyyidesi kalmamaktadır.11 Ancak sanık, kendisine
kimliğiyle ilgili sorular sorulduğunda, başka bir deyişle kimlik tespiti
işlemlerinde hukuken doğru cevap
vermek zorundadır. İşte bu durum
susma hakkının istisnasıdır. Özetle
kişi, kimlik bilgilerini doğru şekilde
açıklayıp geri kalan tüm hususlar için
susma hakkını kullanabilir.
Susma hakkının temel olarak iki

yönü bulunmaktadır. İlk yönü kişinin yetkili makamlar önünde kendini
suçlayıcı açıklamalarda bulunmaya
veya delil vermeye zorlanamaması
olup, ikinci yönü ise susmanın aleyhe
delil olarak değerlendirilmemesidir.12
Farklı bir ifadeyle sanığın savunma
hakkını susarak kullanması halinde,
bu durum onun aleyhine değerlendirilemez. CMK sisteminde, kendisine suç isnat edilen sanığın suçunu
kamu ispatlamak zorundadır. Susma
hakkının kullanılması şüpheli ya da
sanığın suçunu ikrar ettiği anlamına
gelmez.13 Bu nedenle susma hakkı,
masumiyet karinesinin bir nevi tamamlayıcı unsurudur.14 Şüpheli ya
da sanığın yüklenen suç hakkında
açıklamada bulunmamak konusunda “kanuni” bir hakkı bulunmaktadır.
Susma hakkını kullanan şüpheli veya
sanık, suçu kabul etmiş sayılmaz,
aksine suçsuzluk karinesinden yararlanmaya devam eder.15

İspat yükünün iddiacıya düştüğü,
sanığın susma hakkının var olduğu,
şüpheden sanığın yararlanacağı (in
dubio pro reo), tutuklulukta makul sürenin aşılamayacağı ve yasak
sorgu yöntemleri kullanılarak elde
edilen delillerin yargılamada kullanılamayacağı masumiyet karinesinin
sonuçlarındadır.16
Öte yandan tanıklıktan çekinmenin düzenlendiği CMK.m.48 ile kişiye
kendisi ve yakınlarını bir ceza kovuşturmasına uğratılabilecek nitelikteki sorulara yanıt vermeyi reddetme
hakkı tanınmıştır. Yine aynı kanunun
147 maddesinde, şüpheli veya sanığın ifadesi alınmadan ya da sorguya çekilmeden önce yüklenen suç
hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğunun söylenmesi zorunluluğuna değinilmiştir.
CMK.m.148 ile de şüpheli ve sanığın
beyanının özgür iradesine dayanması gerektiği, aksi durumun ifade alma

ve sorguda yasak usul olarak kabul
edileceği belirtilmiştir. Bu maddeler
mevzuatta susma hakkına yer verilen
maddelere örnek gösterilebilir.
Susma hakkı aynı zamanda birtakım evrensel ilkelerle iç içedir.
Dolayısıyla bu ilkenin ceza muhakemesinin diğer ilkeleriyle yakın bir
ilişkisi olduğu söylenebilir. Tabii ki
bu ilkelerin başında “Kişinin Kendini
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Suçlamaya Zorlanamaması (Nemo
Tenetur)” ilkesi gelmektedir. Bu ilke,
bir kişinin kendi suçsuzluğunu ispat
yükü altında olmaması, suçun ispatı
hususunda yargılama makamlarına
yardım etmeye zorlanamaması ve
yargılamadaki pasif tutumun kendi
aleyhine yorumlanamaması anlamına gelmektedir. Suçsuzluk karinesi
ile susma hakkı arasında yakın ilişki

bulunduğu için suçsuzluk karinesine ilişkin bazı ihlaller aynı zamanda
susma hakkının ihlali anlamına da
gelebilir. Bu karineye göre hakkında
suç isnadı yapılan kişi, suçsuzluğunu
ispatlamak zorunda değildir. Kişinin
suçluluğunu ispat külfeti savcılığa ve
mahkemeye aittir. Keza susma hakkı,
temel haklardan olduğundan ve yargılamanın kurallara uygun olarak ya-
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pılması amacını güttüğü için hukuk
devleti ilkesiyle, devletin ve adli makamların delil elde etmedeki gücünü
sınırlayıp kişinin kendini suçlamaya
ve konuşmaya zorlanmasını yasakladığı için de silahların eşitliği ilkesi
ile ilgilidir. Yine ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz üzere susma hakkının

Kavramsal olarak da susma hakkının temelinde ve özünde, bireyin
kendi kendini suçlamaya ve kendisi
aleyhine aktif olarak muhakemeye
katılmaya zorlanamaması durumu
vardır. (lat nemo-tenetur se ipsum
accusare)
Susma hakkı şüpheli ya da sanı-

AİHS ve AİHM kararlarında da açıkça

çevrenin güvenliğini sağladıktan ve
sanığı etkisiz hale getirdikten sonra
susma hakkını hatırlatmalıdır. Nezarethane defterine kayıt yapılırken,
başka bir memur tarafından haklar
tekrar söylenmeli ve şüphelinin imzası alınmalıdır. İfade almaya başlanmadan önce haklar tekrar söylenmelidir. Mahkeme huzurunda da sanığın

a) Tam Susma: Şüpheli ya da sanığın tamamen susması veya sadece
suçu işlemediğini söylemesi durumunda tam susma söz konusu olur.
b) Kısmi Susma: Şüpheli ya da
sanık ifade verme ya da sorgu sırasında tamamen susmamakta fakat
bazı bilgileri vermekten kaçınmakta ise kısmi susma söz konusudur.

zikredilerek adil yargılanma hakkının

Susma hakkı ifade alma işleminin

bir parçası olduğu vurgulanmıştır.

başında kullanabileceği gibi ifade

17

Susma hakkı, insan haysiyetinin

vermeye başlanıldıktan sonra da kul-

korunması ilkesi, işkence yasağı ve

lanılabilir. Kişinin susma hakkını kul-

gayr-i insani muamele yasaklarıyla

landığını beyan etmesi halinde der-

da bağlantılıdır. Çünkü tarihte konuş-

hal ifade alma ya da sorguya çekme

mak istemeyen kişilerin konuşturul-

işlemine son verilir. Ancak şüphelinin

ması amacıyla ilk olarak uygulanan

teşhisi işlemleri nedeniyle parmak

yöntem işkence olmuştur. Modern

izi incelemesi yapma ya da fotoğraf

dünya, sosyal devlet ve evrensel

alma susma hakkı kapsamında de-

hukuk düzenleri ile de işkencenin

ğerlendirilmez.25

önüne geçilmeye çalışılmıştır. Susma

c) Geçici Susma: Şüpheli ya da

hakkı özgür irade ile ifade verme-

sanığın ilk olarak susma hakkını

yi veya vermemeyi güvence altına

kullanması ve delillerin durumunu

alırken, işkence ise özgür iradeyi yok

değerlendirdikten sonra konuşması

etmeyi amaçlayarak kişiyi ne olursa

mümkün olabileceği gibi, daha ön-

olsun konuşturmaya çalışır. Bu itibar-

ceden konuşan şüpheli ya da sanık

la susma hakkı diğer evrensel haklar

belirli bir aşamadan sonra susma

gibi mevzuat ve içtihatlar ile işken-

hakkını harekete geçirmek isteyebi-

ceye karşı koruma altına alınmıştır.18

lir. Bu durumda kişi konuşmaya zor-

Susma hakkını kullanan kişi hak-

lanamayacak, ifade alma veya sorgu

kında pozitif hukuk çerçevesinde

duracak ve yapılmış sayılacaktır.26

aleyhe sonuç çıkarılamaz. Sanığın

Şüpheli ve sanığın kolluk, savcılık

kendisine tanınmış olunan savunma

veya mahkeme huzurundaki sorgu

hakkının çizdiği koşullar çerçeve-

ve ifadelerinde sorulan sorular karşı-

sinde kullandığı savunma yöntemi-

sında kendisine suç isnat edilen olayı

nin şahıs aleyhine delil olarak kabul
edilebilmesi söz konusu olur. Bu ise
savunma hakkının ihlali anlamına
gelir.19 Diğer bir yönden, örneğin
sanığın susma hakkını kullanması
nedeniyle hakkında TCK.m.62 kapsamında takdiri indirim nedenlerinin
uygulanmaması ya da cezanın ertelenmemesi veya verilen kısa süreli
hürriyeti bağlayıcı cezanın seçenek
yaptırımlara çevrilmemesi, adil yargılama ilkeleriyle bağdaşmaz.20
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inkâr ya da kısmen veya tamamen
ğın bir nevi kişilik haklarından olup,
sanığın sadece kendisine isnat edilen
fiil hakkında susmasına değil, tüm
muhakeme işlemlerine katılmasına
ilişkindir.21 Başka bir ifadeyle susma
hakkı, sadece sanığa isnat edilen fiille ilgili olmayıp, tüm muhakeme işlemleriyle ilgilidir.22
Susma hakkı, ilk yakalama anında
hatırlatılmalıdır. Kolluk sanığı yakalamasının ve gerek kendisinin gerekse
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veya tanıkların ifadelerinin alınması
işleminde de susma hakkı yeniden
hatırlatılmalıdır.23
Bir kişinin kendi aleyhine delil
vermesini sağlayacak şekilde “zorlayıcı” yöntemlere başvurulması susma hakkının ihlali sonucunu verir.
Yani, susma hakkının ölçüsü zorlamadır.24
Susma hakkı, kullanılması bakımından üçe ayrılır.

ikrar etmesi mümkün olacağı gibi,
susma hakkını kullanarak kendisine
sorulan soruları cevapsız bırakması
da mümkündür.27 Burada görülüyor
ki kanun koyucu tarafından şüpheli
veya sanığa soruşturma aşamasında
olduğu gibi kovuşturma aşamasında
da susma hakkı tanınmıştır ancak
şüphelinin tamamen ya da bir süreliğine susması, delillendirme sırasında sorgu veya ifade alan kişi veya
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kurumlar tarafından kural olarak
kesinlikle tarafsız ve objektif şekilde
yorumlanmalıdır.28
CMK’da öngörülen aydınlanma
ve aydınlatma yükümlüğüne uyulmayarak bireye susma, savunma
ve savunmadan yararlanma hakları
bildirilmeden yapılan sorgu ve bu
sorguyla elde edilen her türlü delil
kati şekilde hukuka aykırı bir delildir
ve değerlendirme yasağı kapsamındadır. Çünkü ceza muhakemesinde
“ne pahasına olursa olsun delil elde
etme yöntemi” kabul edilmemektedir. Bu durum aynı zamanda sanığın
muhtemel fail (mutmassliche taeter) olarak kabul edilmesi anlamını
doğurur. Konuşmak istemeyen yahut sorgusu esnasında yalan söyleyen sanığı cezalandırma fikri, sanığa
gerçeğe uygun beyanda bulunma
mecburiyetini yükleyen engizisyon
(inquisitorial) sisteminin son izlerindendir.29
1.3. Vergi Mevzuatı Açısından
Susma Hakkı
Susma hakkı vergi hukuku kapsamında, vergi suçları aşamasında
da geçerli bir haktır. Anayasanın
38. maddesiyle susma hakkının temel insan hak ve özgürlüklerinden
olduğu vurgulanmıştır. Anayasanın
bu âmir hükmü şüphesiz ki vergi kanunu ve vergi suçları açısından da
bağlayıcıdır. Vergi idarelerinin asli
görevlerinden biri, beyan edilmesi ve
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamaktır. Bu amaçla vergi
mükelleflerini incelemek zorundadır.
Bu incelemesini de öncelikli olarak
mükelleflere ait defterler ve belgeler
üzerinden bilgi toplayarak yapabilir.
Vergi hukukunda susma hakkı, yani
vergi yükümlüsünün kendi aleyhine
delil teşkil edebilecek bilgi ve belgeleri ya da beyanları vergi dairesine
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vermeme hakkı, vergi idaresinin bilgi
ve belgeye ulaşma yetkisinin sınırlarını oluşturur.30
Vergi dairesi ve benzeri kurumların bir suçun varlığından şüphelenerek birey ya da kurum hakkında
inceleme başlatması ve defter ve her
türlü belgeleri ibraz etmesini istemesi halinde, mükellefin bu durumda
da tam anlamıyla bir susma hakkı
mevcuttur.31 İşte daha çok ceza mevzuatında ve yargılamasında kullanılan susma hakkı, vergi mevzuatında
karşımıza bu şekilde çıkmaktadır. Bu
durum tam olarak klasik anlamdaki
susma hakkını ifade eder. Başka bir
deyişle, vergi hukuku kapsamında
susma hakkı, vergi idaresinin defter,
evrak vs. belgeleri toplama için zorlamaya başvuramamasıdır. Ancak bu
hakkın vergi kanunu ve vergi suçları
açısından da geçerli olmasına ve bu
geçerliliğin anayasa ile güvence altına alınmasına karşın 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’nun 359 maddesinin a
fıkrasının 2. bendinde düzenlenen
defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmemenin suç olacağı belirtilmiştir.32
Esas olarak devlet vergisini almak
için bazı zorlayıcı önlemlere pek tabii başvurabilir. Bu, zaten toplumsal
mutabakatlar ile devletlere verilmiş
güçlerdendir. Ancak mükellefin kendi aleyhine kanıt vermek zorunda
olmadığını ve bu hususun anayasa
ile güvence altına alındığını unutmamak gerekir. Bu hususta devlet
susma hakkı ile kamu düzeni arasındaki dengeyi korumak zorundadır.
Bireylerin salt belge gizlemesinin bir
hak kullanmak olarak yorumlanması
gerekmekte olup, işlediği bir suçtan
kaçınmak olarak yorumlanması anayasaya aykırılık sonucunu doğurur.33
Bu durumda VUK’un anayasaya bir
nevi aykırılık teşkil ettiği savunulmaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeyi 18.05.2007 gün
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ve 26526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.07.2007 tarih, 2004/31
Esas 2007/11 K sayılı kararı ile Anayasanın 38. maddesine aykırı bulmamıştır.34 Yine Anayasa Mahkemesi,
16.12.2003 gün ve 25318 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 11.03.2003
tarih, 2002/55 Esas, 2003/8 K sayılı
kararı ile de aynı şekilde karar vermiştir.35
AİHM ise bir kararında, başvurucunun istenen belgeleri teslim etmemesi nedeniyle para cezasına çarptırılmasının sanığın susma ve kendi
kendini suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamama hakkını ihlal ettiğini
tespit etmiştir.36
Yine AİHM, 19.12.2000 tarih ve
29522/95 numaralı kararıyla, Case
Of I.j.l. And Others vs. The United
Kingdom davasında, şirket devrini
soruşturan müfettişlere cezai yaptırım tehdidiyle verilen ifadedeki
beyanların yargılama sırasında kullanılmasının adil yargılanma hakkının
ihlali sonucunu doğuracağını belirtmiştir.37 Ayrıca AİHM, 36408/97 sayılı Averill vs. United Kingdom kararında, sanığın susma hakkının aleyhine
delil olarak kullanılıp mahkûmiyetine
gidilmesini adil yargılanma hakkının
ihlali olarak kabul etmiştir.38 Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi istenen belgeleri vergi denetçilerine vermekten
kaçınan kişinin bu nedenle cezalandırılmasını adil yargılanma hükmüne
aykırı görmüştür.39
Görüldüğü üzere bu bağlamda
ana sorun, vergi hukuku kapsamındaki gizlemenin yukarıda belirtildiği
üzere bağımsız bir suç olarak düzenlenmesidir. Bu durumda ortada bir
de uluslararası ve anayasal bir kavram olan susma hakkının Vergi Usul
Kanunu’nun ibraz zorunluluğu getiren ilgili hükümleriyle çatışması söz
konusu olmaktadır.
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ankara.edu.tr/dergiler/42/361/3792.pdf (erşim tarihi:28.04.2020), sf.107
30) Yaltı Billur, age, sf.139-140
31) Ofluoğlu Rahmi, Vergi Suçları ve Susma Hakkı, http://
www.adaletbiz.com/vergi-hukuku/vergi-suclari-ve-susma-hakki-h11018.html (erişim tarihi:01.04.2020)
32) İlgili madde metni: Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair
suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi
incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.
33) Donay Süheyl, Ceza Mahkemelerinde Yargılanan Vergi
Suçları, Beta Basım İstanbul, 2008, sf. 134-135
34) Karar metni için bknz: http://kararlaryeni.anayasa.gov.
tr/Karar/Content/f826bd29-6663-45be-b435-2dff91915644?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
(erişim tarihi:05.04.2020)
35) Karar metni için bknz: http://kararlaryeni.anayasa.gov.
tr/Karar/Content/f1241501-7640-4044-a82f-2827d201
a214?excludeGerekce=False&wordsOnly=False (erişim
tarihi:15.05.2020)
36) Bknz: 32. dipnot
37) Karar metni için bknz:
http://hudoc.echr.coe.int/tur#{“sort”:[“kpdateDescending”],”documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”kpdate”:[“2000-09-18T
00:00:00.0Z”,”2000-09-20T00:00:00.0Z”],”itemid”:[“001-58800”]} (erişim tarihi:14.03.2020)
38) Karar metni için bknz:
http://hudoc.echr.coe.int/tur#{“sort”:[“kpdate
Descending”],”documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”kpdate”:[“2000-06-05T
00:00:00.0Z”,”2000-06-07T00:00:00.0Z”],”itemid”:[“001-58836”]} (erişim tarihi:14.05.2020)
39) Şenyüz Doğan, age, sf.35
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Uyuşmazlık Noktasının Belirlenmesi
Açısından Sözleşmenin Niteliğinin
TBK.m.19/I Uyarınca Belirlenmesi
(Eser ve Vekalet Sözleşmesinin Esaslı Noktaları Bakımından Karşılaştırma)

Murat NOKAY
Hâkim
İstanbul Anadolu Adliyesi

Maddi bir varlıkta devamlı olarak kendini
göstermek kaydıyla, maddi olmayan şeylerin de
eser kavramı içine gireceği kabul edilmektedir.

ürk özel hukukunda geçerli olan “sözleşme serbestisi (özgürlüğü)” ilkesi uyarınca kişiler, farklı
borçlar ve karşı edimler içeren çeşitli
sözleşmeleri TBK.m.1 hükmü gereğince
kurabilirler. Ancak bazı hallerde sözleşmenin hukuki niteliğinin tespitinde
büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
HMK.m.33 hükmünce hâkim, Türk
hukukunu re'sen uygular. Buna göre
davada maddi olguları ileri sürüp kanıtlamak taraflara, buna uygun yasa
maddelerini bulmak, olayın hukuki
nitelendirmesini yapmak ve uygulamak görevi hâkime aittir. Mahkeme
önüne gelen uyuşmazlıkta hâkimin
uyuşmazlık noktaları tespit ederken
önemle dikkat etmesi gereken husus,
uyuşmazlığa konu sözleşmenin hukuki
niteliğini TBK.m.19/I hükmü gereğince belirlemektir. Gözden kaçırılan bir
hüküm olan TBK.m.19/I şöyledir: “Bir
sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında,
tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak
iradeleri esas alınır.”
TBK’da düzenlenmiş “iş görme”
sözleşmeleri hizmet, vekalet, eser,

yayım, simsarlık, vekaletsiz işgörme
ve komisyonculuk sözleşmesidir. Ancak bu sözleşmeler -sözleşmenin kurulması için gereken esaslı noktalar
kanunda düzenlendiğinden- “isimli
sözleşme” olup, her bir sözleşmenin
farklı edimler içerdiği, farklı hüküm ve
sonuçlar doğurduğu açıktır. İş görme
edimini üstlenen kimsenin belirli bir
sonuç taahhüt etmiş olması, tek başına sözleşmenin TBK.m.19/I hükmünce “eser” veya “vekâlet” sözleşmesi
olarak nitelendirilebilmesi için yeterli
değildir.
TBK.m.470 hükmü gereğince eser
sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun
karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İş görme sözleşmesinde bedel ödeme borcu altına
girilmemesi halinde, TBK.m.1 hükmü
gereğince eser sözleşmesi kurulmamıştır.
TBK.m.502 hükmü gereğince vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin
bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı
üstlendiği sözleşmedir.
Eser sözleşmesi bir iş görme sözleşmesi olmakla birlikte, bu sözleşmede önemli olan çalışmanın kendisinden
çok bu çalışmadan ortaya çıkan ve

ESER SÖZLEŞMESİ (TBK m. 470)

objektif olarak gözlenmesi kabul olan
sonuçtur. Bugün için artık söz konusu sonucun mutlaka maddi bir şeyde
kendisini göstermesi gerekmediği
görüşü baskındır. İnsan emeği ürünü
olmak ve maddi bir varlıkta devamlı olarak kendini göstermek kaydıyla,
maddi olmayan şeylerin, örneğin fikri
çalışma ürünlerinin dahi eser kavramı
içine gireceği kabul edilmektedir. Bir
yapı planı çizilmesi, bir kitap yazılması, bir tablo yapılması, yeni bir buluşun
uygulanması suretiyle bir şey vücuda
getirilmesi ya da bir film için senaryo
hazırlanması gibi...
Vekâlet sözleşmesi ise vekilin başkasının menfaatine ve iradesine uygun
olarak bir iş görme borcu altına girdiği sözleşmedir. Vekâlet sözleşmesinin
unsurları iş görme (bir işin idaresi veya
hizmetin ifası), işin başkasının menfaatine yapılması, vekilin edim sonucundan değil, edim fiilinden sorumlu
olması ve bağımsız olarak iş görmesi
olarak sayılabilir.
Bu iki sözleşmedeki esaslı noktaları
(sözleşmenin TBK.m.1 hükmünce kurulabilmesi için gereken olmazsa olmaz
noktaları, tarafların borçlarını) ve bu
iki sözleşmenin farklarını ve örnekleri
şema ile açıklayalım:

VEKALET SÖZLEŞMESİ (TBK m. 502)
TARAFLARIN BORÇLARI

yüklenici
(müteahhit)
Eser meydana getirme ve eseri iş
sahibine teslim etme
*Karşılıksız (ivazsız) kurulamaz.
Karşılıklı olarak kurulabildiğinden
tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeden bahsedilecektir.
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İş sahibi

Bedel ödeme

Vekâlet veren
(müvekkil)

Vekil

* Vekâlet sözleşmesinde
bedel, “zorunlu unsur/
esaslı nokta” değildir.

Vekâlet verenin bir işini görme ya da işlemini yapma

*Karşılıklı (ivazlı) veya
karşılıksız (ivazsız) yapılabilir. Karşılıksız olması
halinde eksik iki tarafa
borç yükleyen sözleşmeden, karşılıklı olması halinde tam iki tarafa borç
yükleyen sözleşmeden
bahsedilecektir.
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YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER

FARKLILIKLARI

“…karın germe ameliyatı yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan biçime uygun güzel bir
görünüm kazandırılmasıdır. Varılmak istenilen
sonucun ve buna dayalı olguların hukuki nitelendirilmesi yapıldığında ise, yanlar arasında
BK’nun 355 vd. (TBK’nın 470 ve devamı) maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi ilişkisinin bulunduğu, dolayısıyla uyuşmazlığın eser
sözleşmesi hükümlerine göre çözümlenmesi
gerektiği açıktır.”
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2015/11672, K.
2016/4827, T. 29.3.2016

“Dava, davacılardan ...’in dizlerindeki ağrılar nedeniyle davalı
doktora ameliyat olmasından sonra yürüyemez hale gelmesi
nedeniyle, açılmış olan maddi ve manevi tazminat davasıdır.
Taraflar arasındaki ilişki vekalet sözleşmesidir.” YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/3259, K. 2019/11729, T. 28.11.2019

“…estetik amaçlı burun ameliyatı sonrası (eser
sözleşmesi )…”: YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/17110, K. 2015/19069, T. 26.11.2015

“Dava, davacıların murisinin davalı hastanede tedavisi sırasında yapılan hatalar sonucu uğranılan maddi ve manevi
zararların ödetilmesi istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki
ilişki vekalet sözleşmesidir.”: YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/4707, K. 2019/11431, T. 25.11.2019

“Davacı yüklenici vekili, müvekkilinin davalı tarafın ofisinde mimarlık ve dekorasyon hizmet
işleri yaptığını… eser sözleşmesi ilişkisinin kurulduğu...”: YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E.
2018/2174, K. 2018/2276, T. 30.5.2018

“Şirket yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında bir vekalet
sözleşmesi ilişkisi bulunmaktadır.”: YARGITAY 22. HUKUK
DAİRESİ E. 2016/19952, K. 2019/24147, T. 24.12.2019

Sözleşmedeki sonuç meydana getirme taahhüdünün eser sözleşmesinin kurulduğunu göstermesi için sonucun önceden taahhüde elverişli
olması gerekir. Sonuç taahhüdünün bulunması
tek başına niteleme için yeterli olmamakla birlikte işgörme edimini üstlenen vekilin sonuç taahhüt etmemesi halinde sonuç önceden taahhüde elverişli olsa bile bir eser sözleşmesinden
bahsedilemez. Örneğin yüklenicinin radyoyu tamir etme (eser meydana getirme) borcu, sonuç
taahhüdünü (radyonun çalışır hale gelmesini)
içermektedir.

Eser sözleşmesinden farklı olarak vekalet sözleşmesinde vekil, edim sonucuna ilişkin taahhütte bulunamaz. Örneğin vekalet veren hastanın vekil hekimin tedavisi sonucunda iyileşip
iyileşmeyeceği belli değildir.

Eser sözleşmesinin kurulduğu sonucuna varılabilmesi için arananlardan biri ortaya çıkan sonuç
bakımından ayıp hükümlerinin uygulanabilir olmasıdır. Ayıp denetiminin yapılamadığı hallerde
eser sözleşmesi kurulmamıştır.

Edimin sadece “özenle yürütme borcuna aykırılık” bakımından değerlendirilmesine yol açar.

Karşı tarafın bedel ödeme borcu altına girmemesi halinde veya işgörmenin bedelsiz yapılacağı kararlaştırılmışsa eser sözleşmesi TBK m. 1
hükmü gereğince kurulmamıştır.

Vekalet sözleşmesi, karşılıklı (ivazlı) veya karşılıksız (ivazsız)
olarak kurulabilir. Örneğin vekilin vekalet adına belediyedeki
işlemleri yürütmesi karşılığında bedel ödenmesi kararlaştırılabileceği gibi bu hususta hiçbir belirleme de yapılmayabilir.

“Dava, taraflar arasındaki iki adet eser sözleşmesi kapsamında yapımı kararlaştırılan ...5.
Zırhlı Tugay Komutanlığı ... Kışlası tank yıkama
havuzu inşaatı işi..”: YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2019/2305, K. 2020/404, T. 12.2.2020

Yapılan işin masraflarına kimin katlanması gerektiğine göre de bir değerlendirme yapılabilir.
Mimarlık sözleşmesinin eser sözleşmesi olarak
nitelendirilmesi durumunda işsahibi TBK m.
484 hükmünce ancak “tam tazminat” ödeyerek
sözleşmeyi sonlandırabilir. Oysa ilişkinin vekalet
sözleşmesi olarak nitelendirilmesi durumunda iş
sahibi BK m. 396 hükmüne göre mimarın o zamana kadar yaptığı masrafları ödemek suretiyle
ilişkiyi sonlandırabilir.

İşin masraflarına iş sahibinin katlanacağının kararlaştırıldığı
hallerde vekâlet nitelemesi yine ön plana çıkacaktır. Mimarlık
sözleşmesinin vekalet sözleşmesi olarak nitelendirilmesi
durumunda ise vekalet veren TBK m. 512 hükmüne göre sözleşmeyi tek taraflı olarak sonlandırırsa o zamana kadar yapılan masrafların ödenmesi borcu altına girebilir.

“Dava, TTK’nın 364/2. maddesi uyarınca anonim şirket yönetim kurulu üyesinin haksız azli sebebiyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, taraflar arasındaki ilişkinin vekâlet sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği…”:
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12189, K. 2017/120, T.
9.1.2017

“taşeronun imalâtı tamamlanmış mahalden
çıkarken temizlik yapacağı… Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan…”: YARGITAY 15.
HUKUK DAİRESİ E. 2016/2004, K. 2017/3955,
T. 15.11.2017

“Davacı, alacak haklarının davalı avukatın kusurlu hizmeti
nedeniyle zarara uğradığını ileri sürerek, zararının davalıdan
tahsili için eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık vekâlet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.”: YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2016/26069, K. 2019/10856,
T. 6.11.2019

“Taraflar arasında, saç ekimi ameliyatı konusunda eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğu anlaşılmaktadır.”: YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E.
2017/2151, K. 2017/3693, T. 30.10.2017

“Serbest muhasebecilik faaliyetinin hukuki nitelikçe bir
‘vekâlet sözleşmesi’ olarak kabulü gerekmektedir. Zira, davacı serbest muhasebecinin faaliyetini 3568 sayılı Kanun
kapsamında ruhsata dayalı olarak gerçekleştirdiğinden, davalı ile aralarındaki sözleşme ilişkisinin BK’nın 387. maddesi
kapsamında değerlendirilmesi gerekir.”: YARGITAY HUKUK
GENEL KURULU E. 2013/13-1913, K. 2015/1260, T. 22.4.2015
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*Kanaatimizce cerrahi müdahalede yapılan işin yüksek karakteri ve taraflar arasındaki belirgin kişisel güven ilişkisi göz
önüne alındığında müdahalede belli bir sonuca erişilmesi,
tartılamayan ve yükümlülük altına girenin gücü dışında kalan
etkenlere bağlı olduğundan estetik ameliyata ilişkin sözleşmeler eser sözleşmesi olarak nitelendirilemez.
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Mahkeme önüne gelen uyuşmaz-

iddia ve savunmaları çerçevesinde, an-

anlaşılacağı üzere iki sözleşme, ka-

makalemizde iş görme sözleşmesi tür-

Mahkemelerinin iş bölümünde “hizmet

lir. Ancak bir hukukçu olarak, hiçbir ka-

lıkta HMK.m.33 hükmü gereğince uy-

laştıkları ve anlaşamadıkları hususları

nunda farklı şekilde düzenlenmiş iki

leri olan eser ve vekâlet sözleşmeleri-

alım sözleşmesi” ifadesinin sıklıkla kul-

nunda yazılı olayan ve doktrinde kabul

gulanacak kanuni hükümleri bulmak,

belirleyerek tutanak altına alır ve bu

ayrı isimli sözleşmedir. Dolayısıyla bu

nin benzerlikleri ile farklılıkları üzerinde

lanıldığı görülmektedir. Bilindiği üzere

görmeyen bir sözleşme türünün ihtilaf

uyuşmazlığın hukuki nitelendirmesini

tutanak hazır olan taraflar ile birlikte

iki sözleşmenin doğuracağı hüküm ve

durmuş isek de kanunda ve doktrinde

hizmet sözleşmesi TBK.m.393’te işçi-

noktası olarak belirtilmesinde hiçbir

yapmak ve uygulamak görevi hâkime

imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas

sonuçlar farklı olacağından sözleşme

bu şekilde adlandırılmış bir isimli söz-

alınmak suretiyle yürütüleceğinden

hükümleri hâkim tarafından dikkat-

leşme mevcut olmamasına rağmen

nin işverene bağımlı olarak belirli veya

hukuki kaygının taşınmadığı eleştiri-

ait olduğundan, sözleşmedeki irade
beyanları TBK.m.19/I hükmü gereğin-

ihtilaf noktasının belirlenmesi ve dola-

le incelenmeli, yorumlanmalı ve buna

uygulamada vekiller tarafından yazı-

ce dikkatle yorumlanmalıdır. Zira hâ-

yısıyla sözleşmenin niteliğinin yorum-

göre belirleme yapılarak tutanağa ge-

lan dava ve cevap dilekçelerinde, ön

kim HMK.m.140 ve m.320 gereğince

lanması çok büyük önem taşımaktadır.

çirilmelidir.

inceleme duruşma zabıtlarında ve hat-

ön inceleme duruşmasında, tarafların

Yukarıdaki şematik açıklamalardan da

Bunun yanında her ne kadar bu

ta Yargıtay Hukuk Daireleri ile İstinaf

belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve
işverenin de ona zamana veya yapılan
işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. “Hizmet
alımı” ifadesi ise kamu kurumlarının
ihale süreçlerinde şartname ve ilan
içeriğinde kurumun ihtiyacını belirlemek için kullanılmaktadır. Elbette Yük-

sini getirmekte de fayda görüyoruz.
Zira bir uyuşmazlıkta somut olaya
uygulanacak hükümlerin belirlenmesinde olduğu gibi tüm sözleşmelerde
TBK.m.19/I hükmü gereğince “irade
beyanlarının yorumlanması” ile sözleşmenin eser, hizmeti vekâlet, satım ya
da elbette karma nitelikli bir sözleşme olup olmadığı mutlak bir şekilde

sek Mahkemenin uzun yıllara dayanan

değerlendirilerek yargılama faaliyeti

bir uygulamasının olduğu ve İstinaf

gerçekleştirilmeli, tahkikat buna göre

Mahkemesi’nin de bu uygulamayı esas

yapılmalı ve hüküm kurulmalıdır. Ör-

alarak bir belirleme yaptığı söylenebi-

neğin davacının davasında eser sözleşmesi olduğu iddiasıyla ayıba ilişkin
seçimlik haklarını kullanarak hak talep
etmesi ve hâkimin sözleşmedeki irade
beyanlarını yorumladığında sözleşmenin vekâlet sözleşmesi olduğunu tespit
etmesi halinde, TBK.m.502 vd. hükümlerinde vekâlet sözleşmesinde ayıptan
söz edilmeyeceği için davanın reddinin
gerekeceği veya taraflar arasındaki
sözleşmenin aslında eser sözleşmesi
olmasına rağmen yanılgılı şekilde yorumlanarak hizmet alım sözleşmesi
olarak nitelendirildiği bir uyuşmazlıkta hukuki ihtilaf noktası, davacının
ayıba bağlı seçimlik hakkını satılanın
ayıpsız bir benzeri ile değişimini talep
edip edemeyeceği olarak belirlenmiş
ise eser sözleşmesinde bu şekilde bir
seçimlik hakkın olmaması sebebiyle
davanın reddine karar verileceği açıktır. Dolayısıyla hâkimin bu yorum faaliyetini doğru şekilde yapmasının önemi
tartışmasız olup, tarafların da en azından sözleşmenin kurulumu sırasında
sözleşmenin objektif ve sübjektif esaslı
unsurlarını belirlerken özenli davranmaları yapılacak yorum faaliyetini kolaylaştıracaktır.
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Hizmet Sözleşmelerinde
Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden
Sorumsuzluk Anlaşmaları
M. Mücahit MEHEL
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

Kusurun derecesine bakılmaksızın yardımcı
kişilerin eylemlerinden sorumluluk
tamamen veya kısmen kaldırılabilir.
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Günümüzdeki borç ilişkilerinde borçlunun alacaklıya karşı borçlanmış
olduğu edimi şahsen yerine getirmesi, alacaklının ise haklarını bizzat kullanması, işin mahiyeti, iş
bölümüne müstenit ürün ve hizmet
üretimi ile uzmanlaşma ihtiyacı gibi
gerekçelerle genelde mümkün olmamaktadır. Bu itibarla çağdaş hukuk
sistemlerinde borçlu borç ilişkisinden kaynaklanan borcunu bizzat
yerine getirmek, alacaklı da hakkını
bizzat kullanmakla yükümlü tutulmamaktadır. Öte yandan bu durum,
borç ilişkisine yardımcı kişiyi dâhil
eden borçlunun söz konusu kişinin
borca aykırı eylemlerinin kendi kusurundan kaynaklanmadığını iddia
ederek sorumluluktan kurtulabileceği anlamına gelmemektedir. Borç
ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerin ifa edilmesinde yardımcı kişilere müracaat etmekle etkinlik sahasını ve iş kapasitesini genişleterek
kendi çıkarlarını korumaya çalışan
tarafın bundan ötürü meydana gelen
rizikoyu da üstlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bir borcun yerine
getirilmesinde veya borç ilişkisinden
kaynaklanan bir hakkın kullanılmasında yardımcı kişiden yararlanan
borçlunun yardımcı kişinin alacaklıya verdiği zararlardan sorumluluğu
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun
(TBK) 116. maddesi kapsamında düzenleme altına alınmıştır.
TBK’nın 116. maddesi uyarınca
borçlu, borç ilişkisi çerçevesinde bir
borcun ifası veya hakkın kullanılması
bakımından bir yardımcı kişiye müracaat ettiği takdirde, söz konusu
kişinin alacaklıya verdiği zararlardan
ötürü sanki bu zarara kendisi sebep
olmuş gibi sorumlu tutulmaktadır.
Bununla birlikte, aynı madde hükmüne göre taraflar, önceden yapacakları bir sözleşmeyle herhangi
bir kusur sınırlaması söz konusu
olmaksızın borçlunun yardımcı kişinin neden olduğu zararlardan ötürü

sorumluluğunu sınırlandırabilmekte
veya tamamen kaldırabilmektedir.
Öte yandan borçlunun yardımcı kişinin neden olduğu zararlardan dolayı sorumluluğunun kaldırılmasına
birtakım sınırlar getirilmiş, bu şekilde
ilgili düzenlemeler arasında denge
sağlanmaya çalışılmıştır.
Yardımcı kişilerin eylemlerinden
sorumluluk kurumu günümüzde yürürlükte olan TBK’dan önce, 818 sayılı eski Borçlar Kanunu (EBK) kapsamında düzenlenmiştir. EBK’nın 100.
maddesinde yer alan “Bir borcun
ifasını veya bir borçtan mütevellit bir
hakkın kullanılmasını kendisi ile beraber yaşayan şahıslara veya maiyetinde çalışanlara velev kanuna muvafık surette tevdi eden kimse, bunların
işlerini icra esnasında ika ettikleri zarardan dolayı diğer tarafa karşı mesuldür. Bunların fiilinden mütevellit
mesuliyeti, evvelce iki taraf arasında
yapılan bir mukavele tamamen veya
kısmen bertaraf edebilir. Alacaklı,
borçlunun hizmetinde ise veya mesuliyet hükümet tarafından imtiyaz
suretiyle verilen bir sanatın icrasından tevellüt ediyorsa; borçlu mukavele ile ancak hafif bir kusurdan mütevellit mesuliyetten kendisini beri
kılabilir” hükmü kapsamında yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumluluk
durumu hükme bağlanmıştır.
TBK’nın 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesini müteakip EBK ilga
edilmiş, yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumluluğa ilişkin mülga
100. madde yerine yeni kanunun 116.
maddesi kapsamında düzenleme yapılmıştır. TBK’nın “Yardımcı kişilerin
fiillerinden sorumluluk” başlıklı 116.
maddesinde yer alan “Borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden
doğan hakkın kullanılmasını, birlikte
yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa
verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür. Yardımcı kişilerin fiilinden do-

ğan sorumluluk, önceden yapılan bir
anlaşmayla tamamen veya kısmen
kaldırılabilir. Uzmanlığı gerektiren
bir hizmet, meslek veya sanat, ancak
kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa,
borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin
anlaşma kesin olarak hükümsüzdür”
şeklindeki hüküm, eski maddedeki
eleştirilen hususları da bertaraf ederek yardımcı kişilerin eylemlerinden
sorumluluk konusunda yeni bir düzenleme getirmiştir.
Yardımcı kişi, genel olarak, borçlunun bilgisi ve iradesi çerçevesinde
borçluya ilişkin bir yükümlülüğü yerine getiren veya ifaya katılan kişidir.
Bu itibarla, sadece borçluya karşı
kendi yükümlülüğünü yerine getiren
kişi “yardımcı kişi” olarak nitelendirilmemektedir. Bununla birlikte, bir
kişinin borçluya karşı kendi yükümlülüğünü yerine getirmesine rağmen
söz konusu kişinin neden olduğu
zararlar da yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumluluğa sebep olabilmektedir.
Yardımcı kişinin bir borç ilişkisinden kaynaklanan borcun tamamını
tek başına yerine getirmesi veya o
hususta tek ifa yetkilisi vasfı taşıması
icap etmemektedir. Bu sebeple yardımcı kişi, bir borcun hepsini veya
sadece bir bölümünü yerine getirmek için yetkilendirilmiş olabilmektedir. TBK’nın 116. maddesinde geçen
“borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını”
ibaresi, borcun yerine getirilmesinin
tamamen yardımcı kişiye verilmiş olduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim pratikte de görüleceği üzere, bilhassa büyük kapsamlı veya uzmanlık
gerektiren işlerde farklı yardımcı kişiler kullanılabilmektedir.
Ayrıca borcun tamamında veya
bir bölümünde ifaya katılacak yardımcı kişinin borçlu tarafından yetkilendirilmiş olması, ifaya da bizzat
katılmış olmayı gerektirmektedir.
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Ayrıca her ne kadar uygulamada
yardımcı kişiler gerçek kişi olsa da
tüzel kişilerin de yardımcı kişi olarak
görevlendirilmesi mümkündür. Tüzel
kişilerin yardımcı kişi olması halinde,
borcun yerine getirilmesinde bizzat
ve fiilen katılma koşulunu tüzel kişinin organları hayata geçirmektedir.
Böyle bir durumda borçlunun sorumluluğu, tüzel kişilerin organlarının veya organlarının görevlendirmiş
olduğu kişilerin vermiş olduğu zararlardan kaynaklanmaktadır.
Yardımcı kişilerin işlerini yaptıkları sırada alacaklıya vermiş oldukları
zararlardan ötürü borçlunun sorumluluğu bazı şartların varlığına bağlıdır. Bu kapsamda, alacaklı ile borçlu
arasında borç ilişkisinin bulunması,
borcun yerine getirilmesinin veya
hakkın kullanılmasının yardımcı kişilere bırakılmış olması, yardımcı kişilerin eylemleri nedeniyle
alacaklının zarara uğramış
olması, yardımcı kişilerin
kusurlu olması ve uygun
illiyet bağının bulunması
gerekmektedir.
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TBK’nın 112. maddesi, “borcun hiç
veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde alacaklının bundan doğan zararının borçlu tarafından giderilmek
zorunda olduğunu” açıkça düzenlemiştir. Borçlunun söz konusu sorumluluktan kurtulabilmesi, kendisine
herhangi bir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmesine bağlı kılınmıştır. Her ne kadar temel ilke bu olsa
da tarafların önceden yapacakları
bir anlaşma çerçevesinde borçlunun
borca aykırı davranışından kaynaklanan sorumluluğu kısmen veya tama-
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men kaldırılabilmektedir. Sözleşme
hukukunda geçerli olan “sözleşme
serbestisi ilkesi” uyarınca herkes istediği kişiyle, istediği çeşit ve kapsamda sözleşme yapma hakkını haizdir.
Bununla birlikte sözleşme serbestisi
prensibi kişilere mutlak bir serbestlik tanımamış, bunun sınırları kanun
koyucu tarafından belirlenmiştir. Bu
noktada, kanun koyucu genel itibarıyla TBK’nın 115 ve 116 maddelerinde sorumsuzluk anlaşmalarının sınırlarını düzenlemiştir. Sorumsuzluk
anlaşması, “sözleşmenin ihlalinden
doğan zararın gerçekleşmesinden
önce, alacaklı ile borçlu arasında açık
veya örtülü olarak yapılan ve ileride
alacaklı lehine doğması muhtemel
bir tazminat isteminin oluşmasına
tamamen veya kısmen engel olan
hukuki işlem” şeklinde tarif edilmektedir.
TBK’nın 12/1. maddesine göre
sözleşmelerin geçerliliği, kanunda
aksi düzenlenmedikçe hiçbir şekle
bağlı

kılınmamıştır. Bu kapsamda sorumsuzluk anlaşmaları herhangi bir şekle
bağlı olmaksızın yapılabilmektedir.
Bununla birlikte tarafların kanunen
şekle tabi olmayan bir sözleşmenin
belirli bir şekilde yapılması hususunda anlaşmış olmaları mümkündür.
Bu durumda taraflar, sorumsuzluk
anlaşmasının belirli bir şekilde yapılmasını kararlaştırabilmektedirler.
TBK’nın 116. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yardımcı kişilerin
fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen
veya kısmen kaldırılabilir” hükmü
uyarınca yardımcı kişilerin her türlü
kusurundan dolayı borçlunun sorumluluğu tamamen veya kısmen
kaldırılabilmektedir. Borçlu TBK’nın
115. maddesi gereğince kendisinin
sadece hafif kusurundan dolayı sorumluluğunu sınırlandırabilmesine
karşın, TBK’nın 116/2. Maddesi gereğince yardımcı kişilerden dolayı
sorumluluğunu gerek hafif gerekse
ağır kusur açısından sınırlandırma
veya tamamen kaldırma imkânını
haizdir.
TBK’nın 116/2. maddesinde, kusurun derecesine bakılmaksızın taraflara yardımcı kişilerin eylemlerinden
sorumluluğun tamamen kaldırılması
veya sınırlandırılması imkânı tanınmıştır. Öte yandan sorumsuzluk anlaşmalarına dair genel bir düzenleme
niteliği taşıyan TBK’nın 115/1. maddesinde, “Borçlunun ağır kusurundan
sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür” hükmü yer almaktadır.
Başka bir anlatımla, bir yanda sorumsuzluğun tamamen kaldırılabileceğini, diğer yanda ise sorumluluğun
sadece hafif kusuru ihtiva edecek
biçimde kaldırılabileceğini düzenleyen iki farklı düzenleme söz konusu
olmaktadır. Bu itibarla, TBK’nın 115/1.
maddesine göre sorumsuzluk anlaşmaları kast ve ağır kusur durumlarında geçerli olmaz. Burada özellikle
belirtmek gerekir ki “kast” kavramı

bir zarara bilerek ve isteyerek neden olunması, “ağır kusur” kavramı
herkesin göstermesi gereken dikkat
ve özenin gösterilmemesi sonucunda bir zarara neden olunması, “hafif
kusur” kavramı ise bilhassa makul
ve dürüst bir kişinin göstermesi icap
eden dikkat ve ihtimamın gösterilmemesi anlamına gelmektedir.
TBK’nın 115. maddesine göre bir
evin mutfak tamiratının yapılması
gibi bir işi şahsen üstlenen borçlu,
alacaklıyla yaptığı anlaşmada ağır
kusurla hareket etmesi sonucunda
vereceği zararlardan dolayı sorumlu olmayacağını düzenleyememekte
ancak TBK’nın 116. maddesine göre
aynı işi yardımcı kişiler aracılığıyla
gerçekleştirmesi halinde yardımcıların verecekleri zararlar yönünden bütünüyle sorumsuz olacağına dair bir
anlaşma yapabilmektedir. Bu noktada özellikle vurgulamak gerekir ki
söz konusu anlaşmalar da -koşulları
gerçekleştiğinde- genel işlem şartları
ve sözleşmenin içeriğine dair sınırlamaları düzenleyen genel hükümler
çerçevesinde geçersiz olabilmekte
veya yazılmamış sayılabilmektedir.
Söz konusu hükümler arasındaki
farkın nedeni, TBK’nın 115. maddesinde borçlunun doğrudan kişisel
kusurlarına dair sorumluluğunun
kaldırılmasının düzenlenmesinden,
TBK’nın 116. maddesinde ise borçlunun kişisel kusurundan ziyade başkasının eylemlerinden ötürü sorumlu
tutulmasının düzenlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu itibarla,
borçluyu kendi kusurundan ötürü
sadece hafif kusurundan sorumlu
tutmamanın fakat yardımcı kişinin
eyleminden ötürü tamamen sorumlu
tutmamanın uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Yardımcı kişilerin eylemlerinden
sorumsuzluk anlaşmaları çerçevesinde önem arz eden bir durum da
yardımcı kişi ile alacaklı arasında cereyan etmektedir. Yardımcı kişilerin
eylemlerinden sorumlu olunmaya-

cağına dair borçlu ile alacaklı arasında bir anlaşma yapılması halinde,
söz konusu anlaşmanın yardımcı
kişinin alacaklıya yönelik haksız fiil
teşkil eden fiillerine de teşmil edilip
edilmeyeceği üzerinde durulması
gerekir. Borçlu ile alacaklı arasında
bu doğrultuda yapılacak bir sorumsuzluk anlaşmasının yardımcı kişinin
alacaklıya yönelik haksız fiillerinden
de sorumsuzluk anlamına geleceğinin kabulü, yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumluluk ve sorumsuzluk
düzenlemeleri çerçevesinde yerinde
görülmemektedir. Zira alacaklının
sorumsuzluk anlaşması kapsamında yardımcı kişilerin eylemlerinden
sorumluluk güvencesinden yoksun
tutulmasının yanı sıra doğrudan
haksız fiili işleyen ve zarara neden
olan kişinin fiillerinin de bu kapsama
alınması, alacaklıyı iyiden iyiye güvencesiz bırakmaktadır. Bu itibarla
konuyla ilgili genişletici bir yorum
yapmanın ilgili hükümlerin lafzına
ve ruhuna aykırı olduğu değerlendirilmektedir.
EBK’da gerek borçlunun kendi
eylemlerinden sorumluluğunu kapsama alan sorumsuzluk anlaşmalarının düzenlendiği 99. maddede
gerekse borçlunun yardımcı kişilerin
eylemlerinden sorumluluğunu konu
alan sorumsuzluk anlaşmalarının
düzenlendiği 100. maddede öngörülen istisnalarla alacaklının borçlunun hizmetinde olması durumunda
sorumsuzluk anlaşması yapılmasına
sınırlama getirilmiştir. Öte yandan
alacaklının borçlunun hizmetinde
olmaması şartı, TBK’da borçlunun
kendi eylemlerinden doğan sorumluluğunu konu alan sorumsuzluk
anlaşmalarının düzenlendiği TBK’nın
115. maddesinde yaptırım ve içerik
bakımından bazı değişiklikler yapılarak korunmakla beraber, bu sınırlamaya yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumluluğun düzenlendiği
TBK’nın 116. maddesi kapsamında
yer verilmemiştir.
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Doktrinde bir görüş, kanun koyucu tarafından alacaklının borçlunun
hizmetinde olması durumu bakımından EBK’nın 100. maddesinde yer
alan sınırlamaya TBK’nın 116. maddesinde yer verilmemiş olmasından hareketle, bu kapsama giren sorumsuzluk anlaşmalarının yapılmasına izin
verildiğini öne sürmektedir. Öyle ki
kanunun belirli bir alandaki suskunluğu, bilinçli bir hukuk politikası tercihinin sonucu alınan nitelikli bir suskunluk olarak sayılabilmekte ve kanunun
sistematiğinden yola çıkıldığında,
özellikle TBK’nın 115/3. maddesi hükmünün yanı sıra aynı kanunun 116/
son. maddesinde borçlunun yardımcı
kişilerin eylemlerinden sorumlu olmayacağına ilişkin sorumsuzluk anlaşmaları yönünden uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanatın
kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülmesi duru-
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munda sorumsuzluk anlaşması yapılamayacağının ayrıca düzenlenmiş
olmasına karşın, söz konusu maddede alacaklının borçlunun hizmetinde
olması durumunda yardımcı kişinin
eylemlerini konu alan sorumsuzluk
anlaşması yapılmasına herhangi bir
sınırlama getirilmemiş olması da bu
eksikliğin bilinçli bir hukuk politikası
seçimi olduğu görüşünü destekleyebilmektedir.
Diğer taraftan, sadece kanunun
sistematiğine istinaden yapılacak bir
yorum TBK kapsamında söz konusu
eksikliğin bilinçli biçimde oluşturulup oluşturulmadığının anlaşılması
bakımından yeterli olmamaktadır.
Kanunun yapım aşamasında gerçekleştirilen çalışmalar, örneğin kanunun gerekçesi, tasarıların gelişimi,
komisyon ve meclis görüşmeleri de
kanun koyucunun iradesinin tespitinde yardımcı olabilmektedir. Bu bağ-
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lamda TBK’nın hazırlık çalışmaları
dikkate alındığında, TBK Tasarısı’nın
“Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk” başlıklı 115/3. maddesinde
“alacaklı sorumsuzluk anlaşması yapıldığı sırada borçlunun hizmetinde
ise, sözleşmeyle borçlunun ancak
hafif kusurdan sorumlu olmayacağı
kararlaştırılabilir” şeklinde bir ifadenin bulunduğu ancak bu hükmün
kanun metnine yansımadığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu hükmün metinden çıkarılması konusunda kanun koyucunun iradesine açıklık getirmek üzere
Adalet Komisyonu Raporu’na bakıldığında dikkat çeken temel husus,
alacaklının borçlunun hizmetinde
olması istisnasının madde metninden çıkarılmasına TBK’nın 115 ve 116.
maddelerinde yapılan değişikliklerin
sebep olduğunun belirtilmiş olmasıdır. TBK’nın 115. maddesinin borçlu

ile alacaklı arasındaki hizmet sözleşmesinden doğan herhangi bir borç
nedeniyle sorumlu olunmayacağına
dair önceden yapılabilecek her türlü anlaşmayı kesin olarak hükümsüz
sayan yeni ifade şeklinin yardımcı kişilere ilişkin sorumsuzluk anlaşmalarını da kapsadığı yaklaşımıyla kanun
koyucu, TBK’nın 116. maddesinde
bu durumu ayrıca düzenlemeye gerek görmeyerek metinden çıkarmıştır. Bu itibarla, madde gerekçesi ve
Adalet Komisyonu Raporu bağlamında, kanun koyucunun borçlunun
yardımcı kişilerden sorumluluğuna
ilişkin sorumsuzluk anlaşmaları bakımından böyle bir farklılık oluşturma
iradesinin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, sorumluluk
ister borçlunun eyleminden isterse
yardımcı kişinin eyleminden kaynaklanmış olsun, alacaklı ile borçlu
arasındaki hizmet sözleşmesinden

kaynaklanan bütün borçlar için alacaklı (yani işçi) aleyhine yapılan sorumsuzluk anlaşmaları TBK’nın 115/2.
maddesi kapsamında kesin hükümsüz olmaktadır. Aksi yöndeki bir yaklaşım, zamanın gereksinimlerine ve
kanun hükmünün korumak istediği
menfaatlere aykırılık anlamına gelmektedir. Söz konusu istisna, ekonomik bakımdan kişiliğin korunmasına,
sosyal ve ekonomik yönden güçlü
olan borçlunun sahip olduğu bu özel
konumunu hakkaniyete aykırı sorumsuzluk şartlarıyla güçlendirerek
kötüye kullanmasının önüne geçilmesine hizmet etmektedir.
Ayrıca EBK’nın yürürlükte olduğu
dönemde, doktrinde borçluların borcunu yerine getirirken sıklıkla yardımcı kişi kullandıkları ve söz konusu
sınırlamanın sosyal amacını dikkate
alarak EBK’nın 100/3. maddesinde
yer alan “alacaklının borçlunun hiz-

metinde olması” ibaresinin mümkün
olduğunca geniş yorumlanması ve
taraflar arasında herhangi bir hizmet ilişkisi bulunmasa dahi borçlunun alacaklı üzerinde sahip olduğu
gücü alacaklının sosyal ve ekonomik bakımdan ona olan bağımlılığını
kullanmak suretiyle kabul ettirdiği
sorumsuzluk koşulları için de bu sınırlamaların geçerli kabul edilmesi
gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan
TBK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte
madde metninde yapılan değişikliğe
dayanılarak alacaklının borçlunun
hizmetinde olması durumunda dahi
yardımcı kişinin her türlü kusurundan
kaynaklanan sorumluluğunu ortadan
kaldıran anlaşmaların yapılabileceğinin kabulü yönündeki görüşün yerinde olmadığı, bu itibarla TBK’nın 116.
maddesi hükmünün TBK’nın 115/2.
maddesi hükmüyle birlikte mütalaa
edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
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5237 Sayılı Yasa
Kimlere Müfteri Der?
Okan YILDIZ
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

İftira suçu, etrafı anayasal teminatlarla çevrilmiş bir
kale gibidir. Bu kaleden içeri girip iftira suçunun yasal
unsurlarını oluşturmak ağır hususi şartlara tabidir.

nsan, yaşamını, sosyal
alanı içerisinde vuku bulan olaylara verdiği tepkilerle sürdürür ve nihayetinde tamamlar. Bu tepkiler kimi
zaman evrensel ve ulusal hukuk
düzenince mahzurlu görülmeyen,
bir başka deyişle onaylanan eylemlerden, kimi zaman da birtakım gayeler güdülerek memnu kılınmış eylemlerden oluşur. Pozitif Türk hukuku
kapsamında memnu kılınmış bu tepkilerden biri olan iftira eylemi, 5237
sayılı Yasa’nın 267 ve 268. maddelerinde tanzim edilmiştir.
5237 sayılı Türk Ceza Yasası, bahsi geçen ve yazıya konu edilen iftira
eylemini tanzim ederken, toplumun
günlük yaşantısında sıklıkla kendisine yer bulan iftira kelimesinin taşıdığı anlamı koruyup bu eylemin cezai
müeyyideye tabi tutulması için hususi şartlar aramıştır. Bu hususi şartların gerçekleşmesi halinde yapılacak
cezai takibat şikâyet şartına bağlı
değildir; eylem re’sen takibata konu
edilecektir.
İftira Suçunun Yasal Unsurları
İftira eyleminin Türk Ceza Yasası
nazarında cezai müeyyideye tabi tutulması için gereken hususi şartlar:
• Maddi gerçeğe ve hukuka aykırı
olan isnadın, isnat olunan hakkında
soruşturma ve kovuşturma başlatılması ya da idari bir yaptırım uygulanması gayesiyle yetkili makamlara
ihbar veya şikâyette bulunularak iletilmesi.
Türk Ceza Yasası’nın 267. maddesinde tanzim edilen iftira suçunun
lafzında bahsi geçen “yetkili makam”
kavramı, yasal bir dayanakla şikâyeti ve ihbarı değerlendirme yetkisine
sahip makamları ifade eder. Örneğin
adli bir vakaya dayanak teşkil eden
maddi gerçeğe ve hukuka aykırı isnat bakımından, isnadın Cumhuriyet
Başsavcılıklarına veya kolluk güçlerine şikâyet yahut ihbar yolu ile iletilmesi halinde, isnat yetkili maka-
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ma iletilmiş demektir. Yine örneğin
bir maddi gerçeğe ve hukuka aykırı
isnadın kabahat teşkil etmesi ve ihbarın idareye yapılmış olması halinde de isnat yetkili makama iletilmiş
olacaktır.
• İsnat olunan hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılması ya da
idari bir yaptırım uygulanması gayesiyle basın ve yayın yolu aracı edilerek maddi gerçeğe ve hukuka aykırı
isnatta bulunulması.
Madde lafzında bahsi geçen “basın ve yayın yolu” ibaresinden, her
türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan
yayınlar anlaşılır. İsnat olunan hakkında soruşturma ve kovuşturma
başlatılması ya da idari bir yaptırım
uygulanması gayesiyle her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle
iletişim aracıyla yapılan yayınlarda
gerçeğe ve hukuka aykırı bir isnatta
bulunulması, bu isnadın yetkili makamlarca öğrenilmesi hali de yasa
gereği hususi şart olarak tanzim edilmiştir.
5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın
267. maddesinde asıl hali tanzim edilen iftira suçu, özel kastla işlenebilen
suçlardandır. Her ne kadar bu suç
özgü suç olmayıp herkes tarafından
işlenebilse de suça yönelik eylemlerin özel bir kastla işlenmesi gerekir. Bu özel kast gereği, suçun yasal
unsurlarının oluşabilmesi için eylem
failinin, maddi gerçeğe ve hukuka
aykırı isnatta bulunurken isnadına,
isnat olunan hakkında soruşturma ve
kovuşturma başlatılması ya da idari
bir yaptırım uygulanması gayesi atfetmesi gerekir.
Başkasına Ait Kimlik
Bilgilerini Kullanma
İftira suçuna ilişkin düzenleme
genel kapsamları itibarıyla 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 267. maddesinde tanzim edilmiş ise de aynı
yasanın 268. maddesinde tanzim

edilmiş olan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu açısından da
267. maddeye atıfta bulunulmaktadır. Tabiri caiz ise 5237 sayılı Yasa’nın
268. maddesinde tanzim edilen başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma
suçu, 267. maddede tanzim edilen
iftira suçunun özel bir görünümüdür.
Başkasına ait kimlik bilgilerini
kullanma eyleminin cezai müeyyideye tabi tutulması için aranan hususi
şartlar ise şöyledir:
• Failin başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmadan önce bir suç işlemiş olması.
Failin başkasına ait kimlik bilgilerini herhangi bir alanda kullanmadan
önce bir suç işlemesi gerekmektedir.
Failin işlemiş olduğu eylemin suç
teşkil etmemesi halinde, fail başkasına ait kimlik bilgilerini herhangi bir
alanda kullanmış olsa da 5237 sayılı Yasa’nın 268. maddesi uygulama
alanı bulamayacaktır. Bu durumda
somut olayın niteliğine göre aynı
yasanın 206. maddesinde tanzim
edilmiş olan resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun
değerlendirilmesi gerekmektedir.
• Hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik
bilgilerinin kullanılmış olması.
Fail, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanırken, hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını
engellemek kastıyla hareket etmelidir. Bu şartın gerçekleşmesi için failin
başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini mutlak surette resmi makamlar
önünde kullanması gerekmez. Yeter
ki fail, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini hakkında soruşturma ve
kovuşturma yapılmasını engellemek
gayesiyle kullansın. Bu iki hususi şartın, başka bir söylemle kanuni unsurun gerçekleşmesi halinde 5237 sayılı
Yasa’nın 268. maddesi ve bu maddenin atfıyla aynı yasanın 267. maddesi
uygulama alanı bulacaktır.
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Teşebbüs ve İştirak
5237 sayılı Yasa’nın 267 ve 268.
maddelerinde tanzim edilen iftira ve
başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçları sırf hareket
suçlarıdır. Bu suçlar icrai hareketlerle işlenebilir. İhmali davranışlarla
işlenip işlenemeyeceği ise öğretide
tartışmalı bir konudur. Ancak genel
kabul gören görüş bu suçların ihmali davranışlarla işlenemeyeceği
yönündedir. Bahsi geçen suçların sırf
hareket suçu olmalarından ötürü bu
suçlara teşebbüs mümkündür. Fail,
bu suçlara yönelik icrai hareketlerine
başlamasının ardından bu hareketleri
elinde olmayan birtakım sebeplerle
tamamlayamaz ise eylemler teşebbüs aşamasında kalacaktır. Ayrıca
5237 sayılı Yasa kapsamında hüküm
altına alınmış olan iştirak müessesinin uygulanması bakımından her iki
suça özgü bir farklılık bulunmamakta olup, her iki suça da iştirak etmek
mümkündür.

cut bulacaktır. Bahsi geçen örnekte
de görüldüğü üzere tek bir fiil ile iki
ayrı suç işlenmesi halinde fikri içtima
hükümleri uygulama alanı bulacak
ve fail her iki suçtan daha ağır cezayı gerektiren iftira suçu hükümlerine
göre cezalandırılacaktır.
b) Suç Uydurma Suçuyla İçtima
Failin işlenmediğini bildiği bir

İçtima
a) Hakaret Suçuyla İçtima
İftira suçu her ne kadar 5237 sayılı Yasa’nın “Adliyeye Karşı İşlenen
Suçlar” kısmında tanzim edilmiş ise
de bu suça yönelik eylemler çoğu
zaman hakkında maddi gerçeğe ve
hukuka aykırı olarak isnatta bulunulan kişinin onur, şeref ve saygınlığına
halel getirici mahiyettedir. Binaenaleyh iftira suçuna vücut veren eylemler genellikle 5237 sayılı Yasa’nın
125. maddesinde tanzim edilen hakaret suçunun da kanuni unsurlarını
oluşturur. Misal vermek gerekirse,
bir kişiye maddi gerçeğe ve hukuka
aykırı olarak soruşturma ve kovuşturma geçirmesi gayesiyle fuhuş için
aracılık ettiğine dair isnatta bulunulması halinde, isnatta bulunulana
karşı hem iftira suçu hem de onur,
şeref ve saygınlığına açıkça bir saldırı oluştuğundan hakaret suçu vü-
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suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi
ihbar edip yahut işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak şekilde
uydurması halinde 5237 sayılı Yasa’nın 271. maddesinde tanzim edilen
suç uydurma suçu oluşacaktır. Bahsi
geçen madde lafzı, iftira suçuna ilişkin düzenlemeye benzerlik teşkil
etse de, burada uydurulan suç henüz

bir başkasının üzerine maddi gerçeğe ve hukuka aykırı olarak isnat edilmemiştir. Fail uydurduğu bu suçu bir
başkasının üzerine maddi gerçeğe
ve hukuka aykırı olarak isnat ederse,
bu durumda iftira suçu bakımından
cezalandırılması gerekecektir. Ancak
doktrinde bu durumda gerçek içtima
kurallarının geçerli olacağına dair
görüşler de bulunmaktadır.

Dedikodu Mahiyetinde
Söylemler
Sosyal yaşamın akışı içerisinde
herkes maddi gerçeğe ve hukuka
aykırı olan birtakım iddialara maruz
kalabilmektedir. Bu iddialar çoğu
zaman yetkili makamlara ihbar ve
şikâyet konusu yapılmayan, kulaktan
kulağa yayılmak suretiyle dolaşım
çehresini arttırabilen, tabiri caiz ise

dedikodu mahiyetindeki söylemlerden ibaret olur. Bu türden maddi
gerçeğe ve hukuka aykırı olan iddia
ve söylemler, yetkili makamlara ihbar
ve şikâyet konusu yapılmadığından,
yazımıza konu iftira suçuna vücut
vermez. Ancak bu isnatların somut
olayın şartlarına göre 5237 sayılı Türk
Ceza Yasası’nın muhtelif maddeleri
kapsamında tanzim edilmiş suçlara
vücut verebilmesi (hakaret, kişilerin
huzur ve sükûnunu bozma vb.) ve bu
suçlar kapsamında değerlendirilmeye tabi tutulması mümkündür.
İhbar ve Şikâyet Hakkı ile
Basın ve Haber Alma Hakkı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Anayasası’nın 74. maddesinde, vatandaşların ve mütekabiliyet esası
gözetilerek Türkiye’de ikamet eden
yabancıların ihbar ve şikâyette bulunma hakları güvence altına alınmıştır. Bu güvenceye dayanarak
vatandaşlar ve belirtilen şartları taşıyan yabancılar, yasalarla adli yahut
idari müeyyideye tabi tutulmuş eylemlerle ilgili olarak şikâyet ve ihbar
haklarını kullanabileceklerdir. Bazı
hallerde kullanılıp kullanılmaması
kişinin özgür iradesine bağlı olan bu
hak, kişinin üzerinde özgürce tasarruf edebileceği bir hak özelliğinden
ari hale gelir. Nitekim 5237 sayılı Yasa’nın 278. maddesinde, suçu
bildirmeme eylemine ilişkin kanuni
şartlar ve bu eylem için öngörülen
müeyyideler tanzim edilmiştir. Bu
madde uyarınca işlenmekte olan ya
da işlenmiş ancak neticelerinin sınırlandırılması halen mümkün olan bir
suça muhatap olan kişinin bu suçu
yetkili makamlara bildirmesi zorunludur. Bahsi geçen düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın
74. maddesiyle güvence altına alınmış olan ihbar ve şikâyet hakkı, bazı
hallerde bir suçun yetkili makamlara bildirilmesinin zorunlu kılınması
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nedeniyle, kişinin üzerinde mutlak
suretle tasarrufta bulunabileceği bir hak değildir. Yine 5237 sayılı
Yasa’nın 267. maddesinde tanzim
edilmiş olan iftira suçu da anayasal
güvence altına alınmış olan ihbar
ve şikâyet hakkını kişinin üzerinde
mutlak surette tasarruf edebileceği
bir hak olma özelliğinden çıkarmaktadır. İftira suçu, bu hakkın kullanılmasının sınırı mahiyetindedir. Ancak bu sınır kişinin ihbar ve şikâyet
hakkını kullanmasını güçleştirmeye yönelik olarak değil, aksine bu
hakkın hak sahiplerince endişe duyulmaksızın kullanılmasına yönelik
olarak değerlendirilmedir. Örneğin
kişinin ihbar yahut şikâyette bulunduğu olaya ilişkin, olayın vuku bulma sebeplerini veya olayın vukuu
sırasında işlenen eylemleri birebir
yetkili makamlara yansıtmayıp olayı mübalağa ederek, olayın özüne
ve suçun vasfına etki etmeyecek
şekilde eklemeler yaparak ihbar ve
şikâyette bulunması halinde iftira
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suçu oluşmayacak, bu durum anayasal güvence altına alınmış olan
ihbar ve şikâyet hakkı kapsamında
kalacaktır. Yine kişinin delilleri yanlış değerlendirmesi, birtakım makul
sebeplerle bir kişinin suç işlediğine
kani olması ya da suç nitelendirmesini yanlış yaparak ihbar ve şikâyette bulunması halleri de iftira suçunu
oluşturmayacaktır.
İftira suçunun en önemli kanuni
şartı, isnatta bulunulan kişinin bir suç
işlemediğinin bilinmesi halidir. Bu
şartın ispatlanmadığı durumlarda iftira suçu oluşmayacak, ihbar ve şikâyet anayasal güvence altında olma
ayrıcalığından faydalanacaktır.
Yukarıda açıklandığı üzere isnat
olunan hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılması ya da idari bir
yaptırım uygulanması gayesiyle basın ve yayın yolu aracı edilerek maddi gerçeğe ve hukuka aykırı isnatta
bulunulması halinde de iftira suçu
uygulama alanı bulacaktır. Bu durum bakımından değerlendirilmesi
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gereken husus, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Anayasası’nın 28. maddesinde güvence altına alınmış olan basın
ve toplumun haber alma hürriyetidir.
Bu madde uyarınca devletin basın
ve haber alma hürriyetini sağlayacak
tedbirleri alma yükümlülüğü vardır.
Basın ve yayın yoluyla duyurulan ve
gerçeklik, güncellik, kamu yararı, öz
ile biçim arasında denge bulunması
şartlarını ihtiva eden, aynı zamanda özel bir kastla maddi gerçeğe ve
hukuka aykırı bilgiler içermeyen bir
yayın yahut haber, Anayasa’nın 28.
maddesi tarafından güvence altına
alınmıştır. Toplum yukarıdaki şartları sağlayan olaylara ilişkin bilgi alma
hakkına sahip iken, basın ve yayın organlarının da bu konularda topluma
bilgi verme hak ve yükümlülüğü söz
konusudur.
Nitelikli Haller ve
Etkin Pişmanlık
5237 sayılı Yasa’nın 267. maddesinde, iftira suçuna ilişkin nitelikli hal-

ler, izaha muhtaç olmayacak şekilde
açıkça belirtilmiştir:
• İsnat olunan fiilin eser ve delillerinin uydurulması.
• İsnat olunan eylemi işlemediğine dair beraat ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen
mağdur hakkında maddi gerçeğe ve
hukuka aykırı isnat nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka
bir koruma tedbiri uygulanmış olması.
• İsnat olunan eylemi işlemediğine dair beraat ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen
mağdurun hakkındaki maddi gerçeğe ve hukuka aykırı isnat nedeniyle
gözaltına alınması veya tutuklanması.
• Maddi gerçeğe ve hukuka aykırı isnada maruz kalanın bu isnat nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet veya
müebbet hapis cezasına ya da süreli
hapis cezasına mahkûm edilmiş olması.
• Maddi gerçeğe ve hukuka aykırı

isnada maruz kalanın mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış
olması.
• Maddi gerçeğe ve hukuka aykırı
isnada maruz kalan hakkında hapis
cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmış olması.
Yine iftira suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümleri de izaha muhtaç
olmayacak şekilde 5237 sayılı Yasa’nın 269. maddesinde belirtilmiştir:
• İftira edenin iftirasından, isnatta bulunulan hakkında adli veya idari
soruşturma başlamadan önce dönmesi.
• İftira edenin iftirasından, isnatta
bulunulan hakkında kovuşturma başlamadan önce dönmesi.
• İftira edenin iftirasından, isnatta bulunulan hakkında verilecek hükümden önce dönmesi.
• İftira edenin iftirasından, isnatta
bulunulan hakkında verilmiş mahkûmiyet kararından sonra dönmesi.
• İftira edenin iftirasından, isnatta
bulunulan hakkında verilmiş ceza-

nın infazına başlanmasının ardından
dönmesi.
• İftira edenin iftirasından, isnatta
bulunulan hakkında idari yaptırım kararı verilmeden önce dönmesi.
• İftira edenin iftirasından, isnatta bulunulan hakkında idari yaptırım
uygulanmasının ardından dönmesi.
Netice
5237 sayılı Yasa’nın 267 ve 268.
maddelerinde tanzim edilmiş olan iftira suçu, etrafı anayasal teminatlarla
çevrilmiş bir kale gibidir. Bu kaleden
içeri girip iftira suçunun yasal unsurlarını oluşturmak, ağır hususi şartlara
tabi tutulmuştur.
İftira eylemi failinin bu kale içerisine alınma sürecinde anayasal teminatlar, failin içerisinde bulunduğu
durum, failin kastı, isnatta bulunma
şekli, isnatta bulunulanın sosyal alanı
gibi hususlar en ince detayına kadar
incelenmelidir ki anayasal teminatlarımız gerçek birer teminat olma vasfını sürdürebilsin.
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Nezarethane Denetimi
Emre AYDIN
Cumhuriyet Savcısı
Alaçam Adliyesi

Birbirine hasım olanlar, aynı suçla ilgili bulunanlar,
kadınlar, erkekler ve çocuklar bir arada
tutulamazlar.

esleğe yeni başlayan Cumhuriyet savcıları, pratiğe
ilişkin birçok sıkıntıyla kar-

Cumhuriyet savcıları, adlî görevle-

zarethane sorumlusu, nezaret me-

rinin gereği olarak, gözaltına alınan

murunun defteri eksiksiz ve doğru

kişilerin bulundurulacakları nezaret-

olarak doldurmasından sorumludur.

şılaşmaktadırlar. Özellikle küçük il ve

haneleri, varsa ifade alma odalarını,

Gözaltına alınan şüphelinin başka bir

ilçelerde, idari ve mali görevler ile

bu kişilerin durumlarını, gözaltına

yere nakledilmesi halinde, tutanağın

denetim görevlerinin nasıl icra edile-

alınma neden ve sürelerini, gözaltına

örneği ilgili kişiyle birlikte gönderilir.

ceği tam bir muammadır. Bu yazının

alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri

Nezarethaneler en az 7 m² ge-

konusunu da nezaret denetimleri-

denetler; sonucunu Nezarethane-

nişliğinde, 2,5 metre yüksekliğinde

nin nasıl yapması gerektiği, konuya

ye Alınanlar Defterine kaydederler”

ve duvarlar arasında en az 2 metre

ilişkin hukuki dayanağın ne olduğu

hükmü, nezarethane denetimi yetki-

mesafe olacak şekilde inşa edilmeli-

ve örnek teşkil edebilecek hususlar

sinin kanuni dayanağını oluşturmak-

dir. Yeterli doğal ve yapay ışıklandır-

oluşturmaktadır.

tadır. Konuya ilişkin ayrıntılı düzenle-

ma ile havalandırma bulunmalı, sabit

Gözaltı, kural olarak Cumhuriyet

me ise 01.06.2005 tarihinde 25832

ve dayanıklı oturma yerleri, temiz ve

savcısının yetkisindedir. Ancak suç

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

kullanıma hazır battaniye ve yatak

üstü hali ile CMK’nın 91/4. madde-

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade

hazır olmalıdır. Gözaltına alınanların

sindeki katalog suçlarla sınırlı olmak

Alma Yönetmeliği’nin 9, 10, 11, 12, 24

tuvalet ve banyo ihtiyacının karşılan-

üzere mülki amir tarafından belirle-

ve 25. maddelerinde bulunmaktadır.

ması için uygun koşullar da bulun-

necek kolluk amirlerine de gözaltı

Nezarethanenin genişliği, uzunluğu,

malıdır. Nezarethane girişinde ne-

yetkisi verilmiştir. Ayrıca 3713 sayılı

yüksekliği gibi hususlar yönetmeli-

zarethane talimatının asılmış olması

Terörle Mücadele Kanunu’nun geçici

ğin 24. maddesinde ayrıntılı olarak

gereklidir. Nezarethaneye Alınanların

19. maddesiyle konuya ayrıksı dü-

düzenlenmiştir. Mezkur yönetmelik

Kaydına Ait Defterin yukarıda kısaca

zenleme getirilmiştir.

uyarınca gözaltına alınan kişi neza-

özetlendiği şekilde düzenlenip dü-

Hakkında gözaltı kararı verilen

rethaneye alınmadan önce, bulun-

zenlenmediği ve nezarethanelerin

şüpheli jandarma veya emniyet bi-

duğu yerin değişmesi, gözaltından

standartlara uygunluğu hususunda

nalarında mevzuata uygun şekilde

çıkması veya gözaltı süresinin uza-

Cumhuriyet savcısı tarafından de-

hazırlanmış nezarethanelerde gö-

tılması halinde sağlık kontrolünden

netleme yapılır.

zaltına alınır. Bu yazımızda gözal-

geçirilmelidir. Nezarethaneye alın-

Asıl sorulması gereken soru,

tına ilişkin ayrıntılara girilmeyecek,

madan önce usulüne uygun şekilde

Cumhuriyet savcısının denetimi nasıl

gözaltına alınanlara ilişkin kolluk

şüphelinin üzeri aranır. Bu aramada

yapması gerektiğidir. Adalet Bakan-

görevlilerinin uyması gereken kural-

üzerinden çıkan eşyalar veya para

lığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün

lar ve bu hususun denetimi değer-

ayrıntılı olarak deftere kaydedilir.

01.01.2006 tarih ve 3 numaralı ge-

lendirilecek, gözaltı tedbirinin yasal

Birbirine hasım olanlar, aynı suçla il-

nelgesi ile nezarethane denetimi

şartlarına değinilmeyecektir. Ancak

gili bulunanlar, kadınlar, erkekler ve

sonucunda düzenlenecek tutanağa

Anayasa Mahkemesinin 19.06.2019

çocuklar bir arada tutulamazlar. Bu

ilişkin şablon hazırlanmıştı.2 An-

tarihinde Resmi Gazete’de yayım-

noktada, 5395 sayılı Çocuk Koruma

cak 21.10.2011 tarih ve 148 numaralı

lanan 09.05.2019 tarih ve 2018/696

Kanunu’nun 16. maddesinde yer bu-

müsteşarlık genelgesi ile 3 numaralı

başvuru numaralı kararında bir gün

lan çocuğun yetişkinlerden ayrı bir

genelge kaldırılmıştır. Her ne kadar

haksız yere göz altına alınan 16 ya-

yerde ve varsa kolluğun çocuk biri-

3 no.lu genelge kaldırılmışsa da ko-

şındaki kişi için 5.000 TL manevi

minde gözaltında tutulacağı hükmü

nuya ilişkin örnek teşkil etmesi açı-

tazminata hükmettiği kararı da unu-

unutulmamalıdır.

sından göz gezdirmekte fayda var.

tulmamalıdır.

maddesinde

Nitekim 3 no.lu genelge, yönetmelik

Öncelikle denetime ilişkin mev-

ve ekinde belirtilen nezarethaneye

çerçevesinde hazırlanmış şablonu

zuatı ele almalıyız. 5271 sayılı Ceza

alınanların kaydına ait deftere ka-

ihtiva etmektedir. Ayrıca Başbakan-

Muhakemesi Kanunu’nun “gözaltı

yıt yapılır. Keyfi yakalamanın önüne

lık İnsan Hakları Dairesi tarafından

işlemlerinin denetimi” başlıklı 92.

geçilmesi için nezarethane sorum-

2010 yılında 33 maddeden oluşan

maddesinde yer alan “Cumhuriyet

lusunun yakalamayı yapan kişiden

nezarethane denetim formu hazır-

başsavcıları veya görevlendirecekleri

üst rütbede olması gereklidir. Ne-

lanmıştır. Bu tarihlerde ülkemizde

1
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bulunan tüm nezarethaneler denetlenmiş ve buna
ilişkin eksiklik ve uygunluklar rapor halinde sunulmuştur.3 Denetim yapılmadan önce genelge, rapor
ve yönetmeliğin gözden geçirilmesi, nezarethane
denetiminin daha etkin şekilde yapılmasına katkı
sağlayacaktır.
Cumhuriyet savcısı, en az 3’er aylık aralarla denetim yapmalıdır. Ancak daha sıklıkla denetim yapılmasına da herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Nezarethane denetiminin haber verilmeden yapılması uygun olacaktır. Nezarethane denetimine gidildiğinde yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin
tetkikler yapılmalı, özellikle nezarethaneyi gören
kameraların çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
Buna ilişkin olarak 3 no.lu genelge ekinde bulunan
şablon doğrultusunda ayrı bir rapor tutulabilir.
Denetime ilişkin ayrı bir tutanak hazırlanarak muhabere bürosu aracılığıyla denetlemenin yapıldığı
kolluk birimine gönderilebilir. Rapor tutulmaması
halinde nezarethaneye alınanların kaydına ait defterin en alt tarafında bulunan Cumhuriyet savcısının denetime ilişkin görüşü kısmına da denetim
sonucu yazılabilir.
Yönetmelik ekinde, nezarethanede tutulması
gereken deftere ilişkin örnek bulunmaktadır. Bu ek
yenilenmiş ancak yayımlanmamıştır. Küçük ilçelerde eski ek üzerine basılmış nezarethaneye alınanların kaydına ait defter olabilir. Bu halde yine aynı
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yerde bulunan diğer bilgiler kısmı doldurulabilir.
Tarih, sicil, isim ve imza atılması unutulmamalıdır.
Özellikle defterde ilgili kişilerin eksik imzaları hemen tamamlattırılmalı ve işlem yapıldığı zaman
imzanın atılması gerektiği hususu hatırlatılmalıdır.
Denetimlerin sıklıkla ve usulüne uygun ifa edilmesi, kolluk görevlilerinin hukuka uygun davranmalarını sağlayacağı gibi, nezarethanenin mevzuata uygun olmaması halinde de ilgili birimlerin
durumdan haberdar olması sağlanacaktır. Bu bakımdan ayrıntılı tutanak hazırlanması halinde ilgili
kolluk kuvvetinin il teşkilatına da tutanak gönderilebilir. Özellikle hürriyeti devlet tarafından kısıtlanan ilgilinin korunması açısından kendisine zarar
verebileceği durumlar derhal ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca kötü muamele veya işkence yapıldığı
iddialarının bulunması halinde nezarethane denetim tutanakları incelenerek denetim sonuçları ile
oluşan iddialar desteklenebileceği gibi bertaraf da
edilebilir. Bu açıdan denetim verileri delil niteliğini
de haizdir.
DİPNOTLAR
1) h t t p s : //w w w. re s m i g a z e t e . g ov.t r/e s k i ler/2019/06/20190619-8.pdf
2) https://adalet.gov.tr/duyurular/genelgeler/genelge_pdf/3.pdf
3) https://rm.coe.int/16
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Giriş

Yapı Kayıt Belgesi ve
Yalan Beyan

A. Muhammed BiLGiÇ
Cumhuriyet Savcısı
Salihli Adliyesi

Bu suçun oluşması için kamu görevlisi tarafından
hazırlanmış resmi bir belgenin bulunması
gerekmektedir.

R

esmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
suçu, 5237 sayılı Türk

Ceza Kanunu’nun 206. maddesinde
düzenlemiştir: “Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu
görevlisine yalan beyanda bulunan
kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya
adlî para cezası ile cezalandırılır.”
Yalan, “aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen
söz, doğru olmayan gerçeğe uymayan söz” şeklinde tanımlanmaktadır.1
Belgenin düzenlenmesi esnasında
kamu görevlisine ifade edilen gerçeğe aykırı beyan, inceleme konusu
suçu oluşturacaktır. Beyan, “yazılı
veya sözlü açıklama” anlamındadır.2
Kendilerine yalan beyanda bulunulan kamu görevlilerinin resmi belge düzenleme yetkisine sahip olması
gerekmektedir. Aksi halde beyanı
alan kişinin yetkisiz olması sebebiyle resmi belgenin düzenlenmesinde
yalan beyan suçu oluşmayacaktır.
Beyan üzerine düzenlenen belgenin
bu beyanın doğruluğunu ispatlaması gerekmektedir. Beyanı alan kamu
görevlisinin kişinin beyanının gerçeğe uygunluğunu araştırma görevi
bulunuyorsa, bu halde Türk Ceza Kanunu’nun 206. maddesinde düzenlenen suç oluşmayacaktır.3
Yapı kayıt belgesine ilişkin suç
duyuruları
Yapı kayıt belgesi, ruhsatsız
veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak
31.12.2017 tarihinden önce yapılan bir
yapının kayıt altına alınması ve kullanımına yönelik olarak verilen, imar
bakımından ilave bir hak sağlamayan
ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun
hale getirilmesi veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli
olan geçici bir belgedir.4
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Son zamanlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç
ihbarlarında, “31.12.2017 tarihinden
sonra yapılan yapılar için yapı kayıt
belgesi alındığı, kayıt altına alınan
evlerin genişletildiği ve söz konusu
yapıların değerlerinden farklı bir şekilde beyan edildiği, yapı alanlarına
ait metrekarenin yazılmadığı, kullanılan arsaların da dahil edilerek beyan
edildiği, bu nedenle devletin zarara
uğradığı...” hususlarına yer verilmektedir.
Bu şekilde yapı kayıt belgesi düzenlenmesinden dolayı resmi belgenin düzenlemesinde yalan beyan
suçu oluştuğu iddiasıyla yapılan suç
duyurularında ayırt edici tarih olarak
31.12.2017 tarihinin baz alındığı görülmektedir. Bu tarihin baz alınmasının nedeni, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. maddeden kaynaklanmaktadır. Söz konusu
maddenin 1. fıkrasında, “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız
veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017
tarihinden önce yapılmış yapılar için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara
31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine
kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi verilebilir.
Başvuruya konu yapının ve arsasının
mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu
ve diğer hususlar bakanlık tarafından
hazırlanan yapı kayıt sistemine yapı
sahibinin beyanına göre kaydedilir.”
hükmü yer almaktadır.
3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave
edilen geçici 16. madde gereğince
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 30443 RG sayılı Yapı
Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul
ve Esaslar adlı tebliğin 4. madde-

sinde “Yapı kayıt belgesi 31/12/2017
tarihinden önce yapılmış yapılar için
verilir.” ve 8. maddesinde de “Yapı
kayıt belgesi düzenlenemeyecek
yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda,
yapı kayıt belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri
alınır, yapı kayıt belgesi bedeli olarak
yatırılmış olan bedel iade edilmez
ve belge düzenlenmesi safhasında
yalan ve yanlış beyanda bulunulan
müracaat sahibi hakkında 10 uncu
maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç
duyurusunda bulunulur” hükümleri yer almaktadır. İlgili tebliğin 10.
maddesinde ise “Yapı kayıt belgesi
düzenlenmesi safhasında e-devlet
sistemi üzerinden veya kurum ve
kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar
hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘Resmi
belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’ başlıklı 206. maddesi uyarınca
suç duyurusunda bulunulur.” hükmü
yer almakta olup, bahsi geçen tebliğ
doğrultusunda müdürlük görevlileri tarafından yapılan denetimlerde
31.12.2017 tarihinden sonra yapmış
olmalarına rağmen yapı kayıt belgesi
başvurusu esnasında 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış gibi başvuruda
bulunarak art niyetli bir şekilde yapı
kayıt belgesi tanzim olunmasına neden olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Yapı kayıt belgesi başvuruları
Yapı kayıt belgesi başvuruları
vatandaşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bizzat gidilmek suretiyle değil, vatandaşların
e-devlet üzerinden yapmış oldukları
beyanlar ile sağlanmaktadır. Nitekim savcılıklar tarafından soruşturma kapsamında Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlükleri ile yapılan yazışmalara
müdürlükler tarafından verilen ce-
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vabi yazılarda “31.12.2017 tarihinden
önce yapılan yapılar için yapı kayıt
belgesi müracaatları yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili
tarafından beyan esas olmak üzere
e-devlet üzerinden yapılmaktadır.
İmar barışı başvurularında vatandaş
beyanı esas olup herhangi bir araştırma yapılmamaktadır. Vatandaş il
müdürlüğüne gelmeden sistem üzerinden başvuruyu gerçekleştirebilmektedir. Müdürlüğümüzce yalnızca
yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılmasından sonra düzenlenen yapı kayıt belgeleri sorgulanabilmektedir”
şeklinde ifadeler yer aldığı görülmektedir.
Yukarıda detayları belirtilen tebliğe göre vatandaşların e-devlet
üzerinden başvuru yapmaları dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl
Müdürlükleri ile yetkili kuruluşlara
başvurarak da yapı kayıt belgesi almaları mümkün ise de bu yöndeki
uygulama azdır.
E-devlet sistemi üzerinden gerçeğe aykırı beyanlarda bulunularak yapı kayıt belgesinin düzenlenmesi tek başına bu suçu
oluşturur mu?
Yapı kayıt belgesi ile ilgili olarak
Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçuna ilişkin
yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturmalar neticesinde
hazırlanan iddianamaler doğrultusunda mahkemeler tarafından verilen kararlar incelendiğinde, yerel
mahkemeler ve istinaf mahkemeleri
tarafından sanıklar hakkında beraat
kararları tanzim edildiği görülmektedir.
Konu ile ilgili Körfez 3. Asliye
Ceza Mahkemesi’nin 14.06.2019 tarihli kararında şu görüşlere yer verilmiştir: “Her ne kadar sanık ... hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde
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yalan beyan suçunu işlediğinden
bahisle eylemine uyan 5237 sayılı
TCK’nın 206/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası
açılmış ise de, TCK 206. maddede
düzenlenen suçun oluşması için yalan beyanın resmi belge düzenleme
yetkisine sahip kamu görevlisine yapılmış olması ve kendisine beyanda
bulunulan görevlinin görevi gereği
ispat edici mahiyeti haiz belge düzenlemesi, bir başka ifadeyle beyanın doğruluğunun kamu görevlisi
tarafından araştırılmasının zorunlu
olmaması şarttır. Oysa somut olayda,
sanığın beyanı sonucu görevli tarafından tek başına ispat edici özelliği
bulunan bir belge düzenlenmemiştir.
Sanığın başvuru için e-devlet sistemi
üzerinden düzenlediği belge, beyan
sonucu görevli tarafından düzenlenen ispat edici özelliğe sahip belge
olarak kabul edilemez. Bu yüzden,
sanığın üzerine atılı suçun unsurları
oluşmadığından CMK 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir.”5
Bu karara karşı ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan istinaf başvurusu doğrultusunda
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8.
Ceza Dairesi tarafından tanzim edilen 31.12.2019 tarihli kararda şu şekilde hüküm verilmiştir: “Sanığın imar
barışından faydalanmak üzere yapı
kayıt belgesi talebinde bulunurken
gerçeğe aykırı beyanda bulunarak
resmi bir belgenin düzenlenmesine
sebebiyet vermek suretiyle resmi
belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu işlediğinin iddia edildiği
olayda, sanığa atılı suçun mağdurunun kamu olduğu, beyanda bulunulan kurumun atılı suç nedeniyle doğrudan zarar gören olmadığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının ‘Yapı Kayıt
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar’ konulu tebliğinin 10. maddesinde ilgili kuruma yalan beyanda
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bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması görevi verilmesi olgusunun ilgili kurumun zarar
gördüğü anlamına gelmeyeceğinin
anlaşılması karşısında; beyanda bulunulan kurumun, 5271 sayılı CMK’nın
234 ve devamı maddeleri gereğince
kamu davasına katılma ve buna bağlı
olarak sanık hakkında verilen hükme
yönelik istinaf talebinde bulunma
yetkisinin bulunmadığı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu kapsamda,
resmi belgenin düzenlenmesinde
yalan beyan suçunun kamu güvenine karşı suçlardan olması ve ... Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün suçtan
doğrudan zarar görmemesi karşısında, bu suç nedeniyle kamu davasına
katılma hakkının bulunmadığı dikkate alınarak, müşteki kurum vekilinin
resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan kurulan hükme
yönelik istinaf talebinin 5271 sayılı
CMK’nun 279/1-b maddesi uyarınca
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE...”6
Yine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi7, Diyarbakır Bölge Adliye
Mahkemesi8, İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi ve diğer istinaf mahkemeleri tarafından tanzim edilen kararlarda da benzer şekilde hükümler
tanzin edilmekle sanıkların beraatine
dair karar verildiği görülmektedir.
Kanaatimce de e-devlet sistemi
üzerinden vatandaşlar tarafından
yapılan beyanlar doğrultusunda verilen yapı kayıt belgesi bakımından
resmi belgenin düzenlenmesinde
yalan beyan suçu oluşmamaktadır.
Nitekim makale başında detaylı şekilde belirtildiği üzere resmi belgenin
düzenlenmesinde yalan beyan suçunun oluşması için kamu görevlisi tarafından hazırlanmış resmi bir belgenin bulunması gerekmektedir. Kamu
görevlisi tarafından hazırlanan resmi
belgenin ise ilgili suçun oluşması için
fail tarafından kamu görevlisine res-

mi belgenin düzenlenmesi sırasında
gerçeğe aykırı beyanda bulunulması
üzerine hazırlanması gerekmektedir.
Oysa vatandaşlar tarafından e-devlet sistemi üzerinden yapılan başvurularda sadece vatandaş beyanı
üzerine sistemden otomatik olarak
belge hazırlanmaktadır. Bu belgenin
beyan sonucu kamu görevlisi tarafından düzenlenen ispat edici özelliğe
sahip nitelikte bir belge olduğu kabul edilemez. Vatandaşlar tarafından
yapılan beyan üzerine tanzim olunan
yapı kayıt belgesinin gerçeğe aykırı
bilgiler içerip içermediğinin ise ilgili
kurum görevlileri tarafından yapılacak basit araştırmalarla tespit edilebilecek bir husus olması dikkate
alındığında, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun
yasal unsurlarının oluşmayacağı anlaşılmaktadır.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

DİPNOTLAR
www.tdk.gov.tr
Tezcan-Erdem-Önok,s.693 vd.
Artuk-Gökçen-Yenidünya, Ceza
Hukuku Özel Hükümler, Adalet
Yayınevi, Ekim 2012, 12.Baskı,
s.533
https://www.tbb.gov.tr/storage/
userfiles/rehber_ve_bilgi_notlari/imar_barisi.pdf
Körfez 3 .Asliye Ceza Mahkemesi,
24.10.2019 tarih ve 2019/297 Es.,
2019/470 karar sayılı karar.
Sakarya BAM 8.Ceza Dairesi,
31/12/2019 tarih ve 2019/1744
Esas, 2019/1565 Karar sayılı karar.
Sakarya BAM 8.Ceza Dairesi,
02/12/2019 tarih ve 2019/1110
Esas, 2019/1310 Karar sayılı karar;
02/12/2019 tarih ve 2019/1035
Esas, 2019/1309 Karar sayılı karar.
Diyarbakır BAM 8.Ceza Dairesi, 25/10/2019 tarih ve 2019/26
Esas, 2019/20 Karar sayılı karar.
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Tarihsel Gelişim

Teşhis ve Yüzleştirme
Furkan OKUDAN
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

Teşhis işleminden önce teşhisi yapacak olan kişinin
alınan ifadesinde failin eşkâl bilgileri sorulmalı ve
beyanı aynen tutanağa geçirilmelidir.

G

ünümüzde suç işleme yöntemleri ve suçların işleniş şekilleri yönünden çeşitlilik söz
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yer vermektedir: “Tarihte mahkûmlar

lanmış ve bunlar zaman zaman çizimle

hakkında tüm bilgilerin mümkün oldu-

desteklenmiştir.

ğunca fotoğraflı olarak hazırlandığını

Devletler ilk dönemlerde suçluların,

görülmektedir. Bunlarla ilgili çok sayıda

mahkûmların eşkâl tanımlarını kayda

belgeye rastlamak mümkündür. İzmir’de

konusudur. Suç ve suçlularla mücadele

almıştır. Bu işlem, ileride gerçekleşmesi

bulunan ve kendisine memur süsü ve-

kapsamında klasik teknik ve taktikler ye-

muhtemel kriminal olaylarda failin tespiti

rerek dolandırıcılık ettiği anlaşılan Sâmi

terli olmamakta, hukuki açıdan sonuca

ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına

Efendi’nin iki adet fotoğrafı gönderil-

ulaşmada teknoloji destekli çalışmalar

yardımcı olacak bir veri havuzuna katkı

miştir. Bir değirmenci çırağını öldürmek

zorunluluk arz etmektedir. Suç yöntem-

sağlama amacı taşır.

suçundan Kudüs Divan-ı Harb-i Örfisince

lerindeki farklılık ve suçluların suç işleme

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde

verilen hüküm gereği idam edilen dört

konusundaki deneyimleri sonuca yönelik

kentlerin asayiş ve güvenliğinden mesul

şahsın fotoğrafları da takdim edilmiştir.

alternatif çözümleri de zorunlu kılmak-

olan kadılar, güvenliği temin etmek için

Bursa’da bir kızı öldüren şahıslarla ilgili

tadır. Suç ve suçlularla mücadelede ola-

ikamet yerinden ayrılıp başka yerlere gi-

rapor da fotoğraflarla birlikte sunulmuş-

yın çözümüne ve failin tespitine yönelik

deceklere belge vermekte ve bu belgele-

tur. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti tara-

teşhis ve maddi gerçeğin ortaya çıkarıl-

ri bir deftere kaydetmekteydiler. Şehirle-

fından çeşitli vilayet ve kazalarda faaliyet

masına yarayan yüzleştirme, bu nedenle

rine gelen yabancılardan da bu tür belge

gösteren çeteler hakkındaki bilgi, alınan

büyük öneme sahiptir. Teknolojik ve bi-

istenmekte, deftere kişinin belirgin özel-

tedbirlerin bildirilmesi ve mevcut ise fo-

limsel gelişmelerden faydalanan failler,

likleri (kör, topal, esmer vs.) yazılmakta,

toğrafları ile birlikte talep edilmektedir.

olay yerinde iz bırakmamaya yönelik

böylece kişinin eşkâli belirlenmekteydi.

Yalova eşkıyasından canlı ve ölü derdest

çaba göstermekte, kendilerini ortaya çı-

Tarihsel olaylara bakıldığında şüp-

edilenlerin fotoğrafları da takdim edil-

karmamaya yönelik tedbirler almaktadır-

helilerin belirlenmeleri ve yakalanmaları

miştir. Suçlu ve sabıkalıların fotoğraf ve

lar. Bu şartlarda, temin edilen eşkâl bilgi-

için eşkâl ve teşhis sisteminin kullanıl-

parmak izi alınmasına dair tamimle bu-

leri çerçevesinde başvurulan teşhis işlemi

dığını görmekteyiz. Tıpkı 13. yüzyılda

nun şimdilik büyük merkezlere teşmiliy-

ve diğer yöntemlerle failin tespiti, işlenen

Anadolu’da bir şahsın hırsızlandığından

le ilgili 1912’de alınan karar, bu konudaki

suçun cezasız kalmaması ve maddi ger-

bahisle şikâyetçi olması üzerine tarif et-

çabaların memleketin her köşesinde ye-

çeğin failiyle birlikte ortaya çıkarılması

tiği mekânda barınan şahıslar toplanarak

terli olarak yerine getirilemediğini gös-

açısından büyük önem arz etmektedir.

şikâyetçiye teşhis yaptırılıp bunların için-

termektedir. Suçluların fotoğraflarının

den failin tespit edildiği gibi.

çekilmesi ve bunların belgelerle birlikte

Eşkâl, Türk Dil Kurumunun tanımına
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tanımlamak için eşkâl profilleri tanım-

göre “dıştan görünüş, biçim, kılık” an-

Osmanlı’da günümüz teşhis araçla-

bulundurulmasının bir nedeni de firar et-

lamlarına gelmektedir. Eşkâl tanımlama

rından biri olan fotoğrafın kriminal olay-

melerine karşı alınan bir tedbirdir.” (Ata-

ise kişinin belirgin özelliklerini tarif ede-

larda kullanımı, Avrupa ile aynı dönemde

soy, Nurhan, Yadigâr-ı İstanbul, Akkök

rek kişinin tanınmasını sağlamak, resmi-

başlamıştır. Sultan II. Abdülhamit Döne-

Yayınları, Ocak 2007, s. 23)

ni çizmektir. Bu kapsamda eşkâl, görgü

mi’nden kalma Yıldız Fotoğraf Albümleri

tanıklarının tanımlamalarına uygun ola-

koleksiyonundaki belgelere göre, fotoğ-

rak olayla ilgili olası kişilerin kimliklerinin

rafı en yaygın olarak kullanan kurum po-

Işığında Teşhis ve Yüzleştirme

tespitinde ana ayırt edici niteliklere sahip

lis teşkilatıdır. 1912 yılına ait bir belgede,

Teşhis, Türk Dil Kurumunun tanımına

alın, kaş, göz, burun, ağız, kulak, yanak,

sicil defterlerinde fotoğraf bulunmasının

göre “kim ve ne olduğunu anlama, tanı-

çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların

gerektiğinden bahsedilmektedir. 1912 ta-

ma, seçme, belirleme, kişileştirme, tanı”

kombinasyonundan oluşan resim de-

rihli bir başka belgede de tüm şehirler ve

anlamlarına gelmektedir. Yüzleştirme ise

mektir.

sancaklardaki polis görevlilerinin fotoğ-

“yüz yüze getirme, karşılaştırma” anla-

Terminoloji ve Hukuksal Zemin

Kimlik tespiti amacıyla yüz görüntü-

raflanmaları istenmektedir. Fotoğrafın

mına gelmektedir. Sözlük tanımlarından

lerinin tespiti, teşhisin temel konusunu

suçlularla ilgili kayıtlarda, savaş esirleri-

yola çıkıldığında, teşhiste tespit öne çı-

oluşturur. Eşkâl ve teşhis, birbirleriyle

nin belirlenmesinde, yabancıların ülkede-

karken, yüzleştirmede karşıya getirmenin

bağlantılı iki delil toplama kavramıdır. Eş-

ki yerleşimleriyle ilgili tüm istihbarat bil-

esas olduğu görülmekterdir.

kâl oluşturarak kişileri tanımaya çalışmak

gilerinde, nüfus kayıtlarında, ikametgâh

Türk hukuk sistemi ve yargılamasın-

çok eski zamanlardan beri kullanılan bir

izin belgelerinde, seyahat izni, vize ve

da, suçun işlenmesinden sonra faili tespit

yöntemdir. Şahısların eşkâllerini belirle-

pasaport işlemlerinde ne kadar sıklıkla

edilemeyen veya belirlenemeyen olay-

me ve tanımlama işlemi öteden beri sü-

kullanıldığı anlaşılabilmektedir.

larda, görgü tanıklarının veya yakınanın

regelmiş, günümüze kadar gelişerek ge-

Nurhan Atasoy, Yadigâr-ı İstanbul

ifade ve tanımlamalarından ulaşılan şüp-

çerliliğini korumaya devam etmiştir. Yine

adlı eserinde, suçluların fotoğrafla bel-

helilerin tereddütsüz belirlenebilmeleri

tarihte şahısları, aileleri ve toplumları

gelenmeleriyle ilgili olarak şu bilgilere

için teşhis ve yüzleştirme işlemleri yapılır.
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Yüzleştirme işlemine dair Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 52/2.
maddesinde şu şekilde bir hüküm yer almaktadır: “Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya
kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ve şüpheliyle yüzleştirilebilirler.”
Buna göre yüzleştirme, tanıkların veya şüphelilerin çelişkilerin
ortadan kaldırılması için karşı karşıya getirilmeleridir. Yüzleştirme,
tanıklar arasında veya tanık ve sanık arasında yapılır. Soruşturma
aşamasındaki yüzleştirme işlemi zaruri bir haldir. Çünkü kanun, kovuşturmaya kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu
işlemin yapılabileceğine hükmetmektedir. Yüzleştirme, bir delil elde
etme aracıdır. Kural olarak bu işlemi hâkim, gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde de istisna olarak Cumhuriyet Savcısı yaptırabilir.
Şüpheli, soruşturma aşamasında yüzleştirmeyi hür iradesiyle
kabul etmelidir. Çünkü şüphelinin üzerine isnat olunan vakayı inkâr
etme hakkı vardır. Burada bahsi geçen inkâr hususu, “Hiçbir şüpheli
aleyhinde delil toplanmaya zorlanamaz” ilkesiyle ortaya çıkan ve
şüphelinin soruşturma geçirdiği veya yargılandığı olayla ilgili olarak
gerçeğe aykırı beyan vermesinden sorumlu tutulamayacağı yönündeki hukuki temele dayanır.
Failin tespitinde diğer bir delil elde etme aracı olan teşhis ise
02.06.2007 tarihinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ek 6. maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Teşhis, bir olay vuku bulduğunda şüpheli kaçmışsa kimlik tespiti için ya da eğer şüpheli gözaltına alındıysa da failin gerçekten
kendisi olup olmadığını anlama açısından önemli bir delil elde etme
aracıdır. Görgü tanığının şüpheliyi doğru bir şekilde tespit etmesi
ve bunun hukuka uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir. Çünkü
tanığın şüpheliyi fail olarak tespit etmesi şüpheli aleyhine büyük,
ciddi ve önemli bir delil olmasının yanı sıra yargılamanın adil yapılabilmesine de katkı sunacaktır.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 6. maddesinde, teşhis
işlemine dair şu hükümler yer almaktadır: “Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla
teşhis yaptırabilir. Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz. İşleme başlanmadan önce, teşhiste bulunacak
kişinin faili tarif eden beyanları tutanağa bağlanır. Teşhis işlemine
tâbi tutulan kişilerin birden fazla ve aynı cinsten olması, aralarında
yaş, boy, ağırlık, giyinme gibi görünüşe ilişkin hususlarda benzerlik
bulunması gerekir. Teşhis için gerekli olması halinde, şüphelinin görünüşü ile ilgili gerekli değişiklikler yapılabilir. Teşhis işlemine tâbi
tutulan kişilerin her birinde, teşhis sırasında bir numara bulundurulur. Teşhiste bulunan kişi ile teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin
birbirini görmemesi gerekir. Teşhis işlemi en az iki kez tekrarlanır ve
teşhiste bulunması istenen kişiye, şüphelinin teşhis edilecek kişiler
arasında yer almıyor olabileceği hatırlatılır. Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin, bu işlem sırasında birlikte fotoğrafları çekilerek veya
görüntüleri kayda alınarak, soruşturma dosyasına konur. Şüphelinin
fotoğrafı üzerinden de teşhis yaptırılabilir. Ancak tek bir fotoğraf
veya aynı kişinin farklı fotoğrafları üzerinden teşhis yaptırılamaz.

Değişik kişilerin fotoğraflarının aynı büyüklük ve özellikte olmaları
gerekir. Teşhis işlemi tutanağa bağlanır.”
Teşhis, doktrinde belirli ayrımlara tabii tutulmuş; seçimlik ve
tekil teşhis, gizli ve açık teşhis veya fotoğraf teşhisi olarak sınıflandırılmıştır. Uygulamada en çok tercih edilen ve Cumhuriyet savcısının kolluk birimlerine talimat verdiği teşhis şekilleri, canlı (seçimlik)
teşhis ve fotoğraf teşhisidir.
Canlı (seçimlik) teşhiste, aralarında şüphelinin de bulunduğu
birçok kişi yan yana dizilir ve tanıktan, bu kişiler arasında failin kim
olduğunu seçmesi istenir. Fotoğraf teşhisinde ise teşhis edilecek
kişi hazır değildir; teşhis edilecek kişinin fotoğrafları teşhisi yapacak kişiye gösterilerek işlem gerçekleştirilir.
Teşhis işlemi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk tarafından yerine getirilir. Kolluk, Cumhuriyet savcısının izni ya da talimatı
olmadan kesinlikle teşhis yapamaz. Suça sürüklenen çocuklar ise
bizzat Cumhuriyet savcısı huzurunda teşhis işlemine tabi tutulurlar.
Teşhis işleminden önce teşhisi yapacak olan kişinin alınan ifadesinde failin eşkâl bilgileri sorulmalı ve beyanı aynen tutanağa
geçirilmelidir.
Teşhis, teşhise tabi tutulan kişilerin yan yana dizilmeleriyle gerçekleşir. Yapılan teşhis işleminin mutlaka kayda alınması gerekir.
Kayda alma, yazılı ve görsel olmak üzere iki çeşittir. Yazılı kayda
alma, yapılan teşhis işleminin tutanağa yazılmasıdır. Görsel teşhiste ise teşhise tabi tutulan kişilerin fotoğrafları ve videoları kayda
alınarak yazılı tutanaklarla birlikte mutlaka soruşturma dosyasına
konulur.
Teşhis failin kimliğinin tespitine ve suçun gerçek failinin ortaya çıkartılmasına yardımcı olan ve esas teşkil eden bir delil elde
etme aracıdır. Bu sebeple teşhis ve yüzleştirme işlemlerinin belirli
usul çerçevesinde, mevzuata ve içtihatlara uygun yapılması, delilin
sıhhati bakımından önemlidir. Zira mevzuatta ve içtihatlarda belirlenen kriterlere aykırı yapılan teşhis ve yüzleştirme işlemleri, yargılama sonunda hükme esas teşkil edemeyeceği için soruşturmanın
sonuçsuz ve gerçek failin de cezasız kalmasına sebep olabilir.
Uygulamada karşılaşan bir durum olarak, soruşturma aşamasında teşhiste bulunanın kovuşturma aşamasında teşhisi reddetmesi
ve beyanından dönmesi sebebiyle teşhis verilerinin delil mahiyetini kaybetmesini önlemek adına, özellikle soruşturma aşamasında
teşhiste bulunan kişinin Cumhuriyet savcısı huzurunda tanık olarak
dinlenmesi ve bu kapsamda kendisine failin kimliğinin tespitine yarar bilgileri sorulması, ardından teşhis işlemini kabul edip etmediği
sorularak beyanlarının tutanağa bağlanması yerinde olacaktır. Bu
yöntemle teşhiste bulunanın yargılama aşamasında gelişigüzel beyan vermesinin de önüne geçilebilecektir.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 6/10. maddesinde,
“Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz”
hükmü yer almaktadır. O halde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
45/1. maddesi uyarınca tanıklıktan çekinme hakkı olan kişilerden
zorla teşhis yapmaları istenemez. Buna göre şüphelinin nişanlısı,
evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları ile arasında evlatlık bağı bulunan kişiler
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teşhiste bulunmaya zorlanamazlar. Bu
kişiler teşhis yapmaya zorlanamaz ancak
yapmak isterlerse bu durum herhangi bir
engel teşkil etmez.
Tarihsel gelişimini ve hukuki şartlarını
izah etmeye çalıştığımız teşhis ve yüzleştirme işlemlerini yasal mevzuat ve yüksek yargı kararları ışığında belirli usul ve
esas kurallarına uyarak yerine getirmek
önem arz etmekte, bu sayede soruşturma ve kovuşturmada verilen kararların
isabet oranı artmaktadır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun
2014/13-676 E., 2016/262 K. ve
24.05.2016 tarihli kararında “…Görgü tanığı bulunmayan olayda, sanık aleyhine
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değerlendirilebilecek tek delil, suça konu
televizyonun evinde bulunduğu tanığın
beyanlarıdır. Olay mahallinde yapılan
araştırma neticesinde sanığa ait parmak
izi ya da başka bir emareye rastlanmamış,
sanık tüm aşamalarda üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş, savunmalarının aksi
her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispatlanamamıştır. Tanık
çelişkili beyanlarda bulunmuş, teşhis işlemi de 'Şüphelinin fotoğrafı üzerinden de
teşhis yaptırılabilir. Ancak tek bir fotoğraf
veya aynı kişinin farklı fotoğrafları üzerinden teşhis yaptırılamaz. Değişik kişilerin
fotoğraflarının aynı büyüklük ve özellikte
olmaları gerekir.' şeklindeki yasal düzen-
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lemelere aykırı olarak, yalnızca sanığın,
fotoğrafı gösterilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu durum karşısında kanuna
ve usulüne aykırı olarak yapılan teşhis işlemi ile kendisi de aynı suçların şüphelisi
konumunda bulunan tanığın aşamalarda
çelişkili ifadeleri dışında üzerine atılı suçları işlediğini ispatlar mahiyette, cezalandırılmasına yetecek, her türlü şüpheden
uzak, kesin ve inandırıcı herhangi bir delil
elde edilemeyen sanığın beraatı yerine
cezalandırılmasına karar verilmesinde
isabet bulunmamaktadır” denilerek, usule aykırı teşhis işlemi yapıldığı için sanığın suçluluğu açısından şüphe oluştuğu
kabul edilmiştir.

Teşhiste Uyulması Gereken
Kurallar
1-Teşhiste bulunan, teşhise başlanmadan faili tarif etmeli ve bu tarife dayalı
beyanlar tutanağa geçirilmelidir.
2-Teşhis işlemine tabi tutulan kişiler birden fazla ve aynı cinsten olmalı,
aralarında yaş, boy, ağırlık, giyinme vs.
görünüşe ilişkin hususlarda benzerlik bulunmalıdır.
3-Teşhis işlemine tabi tutulan kişilerin
her birinde, teşhis sırasında bir numara
bulundurulur.
4-Teşhiste bulunan kişi ile teşhise tabi
tutulan kişiler birbirlerini görmemelidir.
5-Teşhis, teşhis edilenlerin sırası de-

ğiştirilmek suretiyle en az iki kez tekrarlanmalıdır.
6-Teşhiste bulunması istenen kişiye
şüphelinin teşhis edilecek kişiler arasında yer almıyor olabileceği hatırlatılmalıdır.
7-Teşhis işlemine tabi tutulan kişilerin
bu işlem sırasında birlikte fotoğrafları çekilerek veya görüntüleri alınarak soruşturma dosyasına konulması gerekmektedir. Bu durum, teşhisten elde edilen
verilerin yargılama aşamasında hâkim
tarafından doğru değerlendirilebilmesi
bakımından önem arz etmektedir.
8-Fotoğraf teşhisi söz konusu ise
teşhise tabi kişilerin aynı büyüklük ve

görsel anlamda benzerlik gösteren birden fazla fotoğrafı kullanılarak işlem yapılmalıdır.
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Yargıçlara Seslendiği Anlarıyla

S

okrates! Herkesin adını muhakkak bir yerlerden
duyduğu kişi. Brezilya’nın eski milli efsane futbolcusundan bahsetmeyeceğim elbette. Antik çağdan günümüze kadar görüşleriyle her dönemi etkilemiş,
düşünce tarihinin en etkin ve güçlü filozoflarından olan
Sokrates’ten bahsedeceğim. Burada anlatacaklarım Sokrates’in ne kadar etkin biri olduğu ya da özlü sözleri değil.
Sadece savunmasından birkaç kesit ile onu aktaracağım
sizlere...
Evet, bir savunmadan bahsediyorum. Bir bilge düşünürün son sözleri... Belki de en ütopik savunma!
Çağındaki diğer ülkelerde olduğu gibi, önemli davaların bir günde görüldüğü zamanda geçer Sokrates’in
savunması. Yazılı yapmaz savunmasını; öğrencisi Platon
yazıya döker bu uzun savunmayı. Sokrates’in söyleyecek-
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leri, savunacakları zaten yıllar yılı yaşadıklarıdır, yaptıklarıdır nitekim. Savunma, başlayınca durmaz; sözler akıp
gider bir sel gibi. Atinalıların sözünü kesmemelerini ister
Sokrates. Hakkındaki kararın ne olacağını çoktan tahmin
eder ancak amacı zaten cezadan kurtulmak değildir; elbet hakkını savunmaktır. Yetmiş yaşındadır ve ilk kez hâkim karşısına çıkar. Savunmasını yaparken bile hâkimlere,
yargıçlara ders vermeye devam eder.
Savunmasının yargıçlara ithaf olunan yerlerini sizler
için derledim. Bakalım, ne diyor biz hâkim ve savcılara?
Yargıçların meziyetinden bahseder savunmasının başında...
“Söyleyiş iyi veya kötü olmuş, bundan ne çıkar? Siz
yalnız benim doğru söyleyip söylemediğime bakınız, asıl
buna önem veriniz. Zaten yargıcın asıl meziyeti (üstünlü-

SOKRATES’iN SAVUNMASI
ğü) buradadır; nasıl ki hatibinki de doğruyu söylemektir.”
Sonra yargıçlara asıl bilenden, bilgiden bahseder...
“Asıl bilen, Atina yargıçları, belki yalnız Tanrıdır; o
sözü ile de insan bilgisinin büyük bir şey olmadığını, hatta hiçbir şey olmadığını göstermek istemiştir; Sokrates
demiş olması ancak bir söz gelişidir. Ey insanlar! Aranızda en bilgesi, Sokrates gibi bilgeliğinin gerçekte bir hiç
olduğunu bilendir.”
Başına gelecek olanın ölüm cezası olduğunu en baştan bilmekle, cezasından korkmadığından dem vurur...
“Çünkü yargıçlar, ölüm korkusu, gerçekte bilge olmadığı halde kendini bilge sanmak değil midir? Bilinmeyeni
bilmek iddiası değil midir? İnsanların, korkularından en
büyük kötülük saydıkları ölümün en büyük iyilik olmadığını kim bilir? Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak,

gerçekten utanılacak bir bilgisizlik değil midir? İşte yargıçlar, ancak bu noktada başkalarından farklı olduğuma
inanıyorum.”
Yargıçları etkilemeye çalışmayacağını açıkça ifade
eder...
“Sözün kısası, Atinalılar, savunmam için bütün söyleyeceklerim, bu ve buna benzer şeylere varır. Bir sözüm daha
var. Belki, içinizde, buna benzer, hatta bundan daha az
önemli bir sorunda kendisinin, gözyaşları dökerek yargıçlara yalvarıp yakardığını, yargıçları yumuşatmak için çocuklarını, bir sürü hısım ve dostlarıyla birlikte mahkemeye
getirdiğini hatırlayarak kızan biri olacaktır; halbuki ben,
belki de hayatım tehlikede olduğu halde, bunların hiçbirini
yapmadım. Bunun tam tersine hareket ettiğimi görünce,
belki bu kızgınlıkla oyunu benden yana vermeyecektir.”
Haziran 2021, Sayı: 20
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Yargıcı aydınlatmayı, beraata tercih eder; yargıca vazifesini anlatır...
“Bundan başka, -halkın düşüncesi meselesini bırakalım- yargıcı aydınlatmak ve kanıksatmak yerine, onun lütfunu rica ederek beraat kazanmak da
doğru bir şey değildir. Çünkü yargıcın vazifesi, doğruluğu bağışlamak değil,
herkesin hakkını ö1çerek hüküm vermek; kendi keyfine göre değil, kanunlara
göre hüküm vermektir. Yalan yere ant içmeye çalışarak sizi tesir altında bırakmamalıyız, siz de buna göz yummamalısınız; bu, dine uymaz bir hareket olur.”
Ölüm cezası yerine hapis cezasını, yargıçların kölesi olmak görür...
“Ölümün bir iyilik mi yoksa bir kötülük mü olduğunu bilmediğim halde,
muhakkak kötülük olan bir cezayı neden teklif edeyim? Hapis cezası mı?
Niçin cezaevlerinde, yılın yargıçlarının, Onbir’lerin (Savcılar Kurulu) kölesi
olayım? Para cezası mı diyeceksiniz, yoksa para cezası ödeninceye kadar
hapislik mi diyeceksiniz? Buna karşı da aynı şey söylenebilir; çünkü beş param olmadığından, cezayı da ödeyemeyeceğimden, cezaevinde ö1eceğim. O
halde, sürgünlüğü mü teklif edeyim? Belki siz de bu cezayı kabul edersiniz.”
Ölümden sakınmaz, haksızlıktan sakınır; hakikatin kimi nasıl cezalandırdığından bahseder...
“Yargıçlarım, asıl mesele, ölümden sakınmak değil, haksızlıktan sakınmaktır; çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar. Ben yaşlı ve ağır olduğumdan yavaş koşan bana yetişmiştir; hâlbuki beni suçlayanlar kuvvetli ve çabuk
olduklarından, çabuk koşan kötülük onlara yetişmiştir. Şimdi ben, tarafınızdan ölüm cezasına, onlar da hakikat tarafından kötülüğün ve haksızlığın cezasına mahkûm edilerek ayrılıyoruz. Ben cezama boyun eğerim, onlar da
cezalarına boyun eğsinler. Herhalde böyle olması mukaddermiş; belki de
yerindedir.”
Kendisini mahkûm eden yargıçlara kehanetinden bahseder...
“Atinalılar, insanları öldürmekle, herkesi kötü hayatınızı kınamaktan alıkoyacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz; bu, olası bir kaçış yolu, ünlü bir kaçış yolu değildir; en kolay, en asil yol, başkalarını hiçbir şey yapamayacak bir
hale getirmek değil, kendinizi yükseltmektir. İşte buradan ayrılmadan önce
beni mahkûm eden yargıçlara söyleyeceğim kehanet budur.”
Yargıçlara verdikleri ceza nedeniyle serzenişte bulunmadan edemez...
“Ama ö1üm bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götüren bir yolculuk ise
ve herkesin dediği gibi bütün ölenler başka dünyada yaşıyorlarsa, yargıçlarım, bizim için bundan daha büyük ne iyilik olabilir ?”
Savunmasını yargıçlara nasihati ile bitirir...
“O halde, yargıçlar! Siz de benim gibi ölümden korkmayınız, şunu biliniz
ki iyi bir insana ne hayatta ne de öldükten sonra hiçbir kötülük gelmez.”
Öğrencilerine hep şunu nasihat etmiştir: “Yürürlükteki düzeni, yasaları
eleştirin ama yasalara da boyun eğin.”
Ne ile suçlandığı ve neden yargılandığını uzun uzun anlatmaya gerek
yok. Savunmasının haklı olup olmadığının da önemi yok. Bizler için asıl çıkarım, Sokrates’in haksızlığa nasıl boyun eğmeyeceği, yargılanırken bile hala
öğrencilerine ders verircesine yargıçlara ders vermesindeki gayretkeşliğidir.
Ölüm o kadar yakınken, hangimiz hala adaletten dem vurabilir?
Onu dava edenleri tarih çoktan hatırlamakta zorlanırken; Sokrates’in
kendisine uzatılan baldıran zehrini bir dikişte içtiğini hep hatırlar.
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ucağına doldurduğu, farklı çöplerden mürekkep, dağınık ve pis kokulu yığından zorla dengede tutmaya çalıştığı en üstteki boş pet şişeyi,
o ani ayağa kalkışın sonunda aldığı kuvvetlice nefesle
birlikte yere düşürdü. An itibariyle o pet şişeyi düşünecek durumda değildi. Kucağında kalanlarla birlikte
birkaç adım öteye bıraktığı küçük el arabasına yöneldi. Dört tekerlekli, dört tarafından demir parmaklıklarla çevrili ve bu parmaklıklara asılı çuvallar olan küçük
el arabasına... Bu arabanın baş kısmına iple tutturduğu uzunca bir tahta parçasına küçücük bir rüzgârgülü
de çivilenmişti. Ve küçük el arabasının yegane ziyneti,
rengarenk yaprakları olan, muhtemelen yağlı kağıttan
yapılma bu rüzgargülüydü. Kucağındaki yığını yavaşça el arabasına bıraktıktan sonra yerlerde az önce düşürdüğü pet şişeyi aradı gözleri. Rüzgâr şişeyi birkaç
metre öteye sürüklemişti. 60-65 yaşlarındaki bu ihtiyar adam, sürüklenmeye devam eden şişenin üzerine
basmayı başardı. Yavaşça eğilerek ayağının altından

aldığı şişeyi içinde boşluk kalmayacak şekilde sıkıp
katladı. Eğilip kalkmak belli ki zor geliyordu; bedeni
gönlünden ya da aklından geçenlere yetişemiyordu
her zaman. Ancak o, bu durumu değil başka insanlara,
kendisine dahi hissettirmeyecek kadar onurlu duruyordu. Katladığı boş şişeyi çuvallardan birine bırakıverdi. Şişeyi iki eliyle katlamıştı; fazla yer kaplamamalıydı çünkü. Ne kadar çok plastik şişe, ne kadar çok
cam, ne kadar çok kağıt, o kadar çok ekmek demekti.
“Yaşamak” için o boş şişe az yer kaplamak zorundaydı. Diğer çöpleri de yorgun ama onurlu bir hassasiyetle çuvallara ayrı ayrı yerleştirdikten sonra tekrar çöp
tenekesine yöneldi. Diplerine ulaşabilmek için eğildi.
Sonra bütün gücüyle çöp tenekesine yüklendi; öyle
ki sanki karnının üzerinde sallanır bir hal aldı; ayakları adeta yerden kesiliyordu. Dakikalarca kafasını kaldırmadan çöplerle boğuştu. Elleriyle itti kimini, çekti,
karıştırdı. Sonra yine, sonra yine ve yine... Kartonlar,
kağıtlar, şişeler... Son topladıklarını da çuvallara tas-
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nif ettikten sonra ellerini beline yerleştirip derince bir
nefes aldı. Gözleri yerlere bakıyordu. Yok hayır, gözleri boşluğa bakıyordu. Belki de herkesin görüp geçtiği
bir boşluğa. Senelerdir çöp toplamasına sebep olan,
o zihin uyuşturan boşluğa… Birkaç yerinden delinmiş,
siyah üzerine sarı-kırmızı renkli şeritleri olan eski beresini düzeltti bir eliyle. Gömleğinin o simsiyah olmuş
koluyla alnını sildi. Sabahtan akşama kadar mahalle
mahalle, sokak sokak çöp toplayan o emeğin rengine
boyandı yüzü birden. Simsiyah alnı parlıyor gibiydi. Yorulmuştu. Vakit öğleye yaklaşıyordu. Bakışlarını usulca
az önce “işini bitirdiği” çöp tenekesinde sabitledi. O
birkaç saniyelik bakışta aklından neler geçirdiğini sezebilmek imkânsızdı. Belki bir teşekkür, belki biraz isyan,
belki şikâyet, belki hiçbiri... Belki de “Yarın görüşmek
üzere!” demişti içinden yaşlı adam. Yavaşça kaldırıma
bırakıverdi kendini. Yorulmuştu. Bir süre ayağının dibindeki su birikintisinde yüzünü aradı. Eskitilmiş bir
çocuk yüzüydü gördüğü. Ufka baktı bir süre. Sigarasını

dudağına götürürken tatlı bir esinti hissetti bedeninde,
rüzgâr daha bir güzel esiyordu o an. Belki de günün
en keyifli dakikalarını geçiriyordu ihtiyar adam. Acelesi
yok gibiydi. Bu birkaç dakikayı hak ettiğini düşünüyordu sanki. Bu kısacık mola devam ederken birden sanki
birisi bir şey hatırlatmış gibi küçük arabasının önüne
çevirdi bakışlarını. Rüzgârgülüne... Rüzgârgülünün çivilendiği noktadan sıyrılıp çıkacak gibi, bir bayrak gibi
şiddetle sağa-sola, ileri-geri kıvrılarak dönmesi belli
belirsiz bir tebessüm yerleştirdi terli yanaklarına. Yorgun gözleri belki ilk kez parladı bugün. Son bir nefes
daha çekti sigarasından, gökyüzüne bir kez daha bakıp
ayağa kalktı ve yüz metre ötedeki çöp tenekesine varabilmek için el arabasına yaklaşıp kâfi miktarda yüklendi. Gözleri tüm bu olanlardan habersiz olan rüzgârgülündeydi. Belki de her gün böylesi bir tebessüm için
rüzgârı bekliyordu yaşlı adam. Bir sonraki çöp tenekesi
biraz daha doluydu. Bir sonraki de doluydu. Bir sonraki
biraz boştu. Bir sonraki…

Çünkü birinin rahatça çöpe fırlatıp nereye gittiğini bilmediği,
Bir başkasının ise yaşamak için hızlıca aradığı o aynı şey,
Bu dünya.
Yalandır.
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“Mutluluk Sıcak Bir Ekmek Kokusudur”

Korona Günlerinde
Evde Ekmek Yapmak
Dr. Doğan GEDiK
İstanbul BAM Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi

Ç

in’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve
sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ekonomik, sosyal ve siyasi
etkilerinin yanı sıra bireyin, yani her birimizin
gündelik yaşamını da etkiledi ve etkilemeye devam etmektedir. Hep sosyal bir varlık olmasıyla tanımlanan insan, bu süreçte eve kapanmak
zorunda kaldı; anne babasına, sevdiğine, arkadaşına sarılamadan, belli bir mesafe dahilinde
ilişki kurabildi; günlük alışkanlıkları değişti; bu
da çeşitli duygu durum değişikliklerine neden
oldu. Yaşadığımız süreç bize, Latin Amerikalı yazar Gabriel García Márquez’in 1985 yılında
yayınladığı “Kolera Günlerinde Aşk” romanını
hatırlatmış olmalı ki bu dönemi ifade etmek
üzere “korona günleri” tabiri dilimize yerleşti
ve özellikle sosyal medyada bu başlığı taşıyan
yazı, fotoğraf paylaşımlarında artış görüldü.
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Yaşayarak, tecrübe ederek geçirdiğimiz bu
dönemde, kendisiyle baş başa kalma veya kendisi ya da yakınlarıyla daha fazla vakit geçirme
imkânı olan bireyin “evde de hayat var” söylemini anlamlandıran, “iyi gelen” veya “iyi hissettiren” faaliyetlere ağırlık verdiğini sosyal medya
paylaşımlarından görmekteyiz. Bunlardan biri
olan, fiziksel bir paylaşım yapmışçasına sanal
paylaşım yapanı mutlu kılan bir “ekmek yapma”
halinden söz edeceğiz. Evet, korona günlerinde
mutfak bize, üretkenliğimizi gösterebileceğimiz
önemli bir alan açmaktadır. Fakat yaptığımız bir
yemeğe dair görüntüyü, görgüsüzlüğe kaçar
türünden kaygılarla paylaşmaktan çekinirken,
yaptığımız ekmeğe ilişkin görüntüleri gönül rahatlığıyla, hatta gururlanarak paylaşabiliyoruz.
Bu durum ister istemez, “Evde ekmek yapmanın yarattığı bu mutluluk halinin kaynağı ne-

dir?” sorusunu sormamıza neden olmaktadır.
Biz ekmekte ne bulduk ki kendisini paylaş(a)
masak da korona günlerinde görüntülerini
paylaşır hale geldik?
Zihnimi meşgul eden bu sorulardır bu yazıyı
yazmaya sebep. Öyleyse başlayalım: Öncelikle hepimizin çok sevdiği, içimize çektiğimizde
tebessümle mutluluğun harmanlandığı bir yüz
ifadesine vesile kokulardan biridir, taze ekmek
kokusu. Çünkü “geçmeyen zamanla her duyulduğunda biraz daha keskinleşen” tanıdık bir
kokudur; sizi bir yerlere götürür; mesela çocukluğunuza, başına toplandığınız tandıra, sırada
beklediğiniz mahalle fırınına... Taze, sıcak, sevgi ve samimiyet kavramlarının ekmekte tezahür ettiği o günlere…

Biliyoruz ki ekmek, hemen hemen her toplumda sofranın vazgeçilmezi olan, günlük hayatın devamını sağlayan, kolay ulaşılabilen temel
bir besin maddesidir. Zira yapımı kolay ve maliyeti düşük olduğu gibi insanı da tok tutmaktadır. Günümüzde çeşitli sebeplerle, özellikle
kent insanının beslenme alışkanlıklarındaki değişikliğe bağlı tüketimi ve sofrada görünürlüğü
azalmış olsa da daha çok kırsal kökenli olan her
birey bilir ki o, sofranın olmazsa olmazıdır, o olHaziran 2021, Sayı: 20
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mazsa sofra eksiktir; ya yediniz yemeğin tadını
almamışsınızdır ya da sofradan aç kalkmışsınızdır. Bu nedenle gerek eski kültürümüzde gerekse Anadolu’da ekmeğe çokça simgesel anlam
yüklendiğini, hatta kutsandığını görürsünüz.
Öyle ki Anadolu’da “ekmek çarpsın”, “ekmeğin
üzerine yemin ederim ki” diye üzerine yemin
edilen bir besin maddesidir. Bundan sebeptir ki
ekmeğe basılmaz, yere düştüğü zaman da öpülüp başa konulur.
Tarihsel ve kültürel kodlarımız, kıtlık veya
yoksunluk dönemlerinden tecrübe edildiği üzere “ekmek varsa toksun, yoksa açsın” sözünü
kolektif bilincimize aşılamıştır. Bu anlamıyla
ekmek, sınıf ayrımı olmaksızın, yokluğu herkes
için korkulan bir gıda olmuştur. Bundandır ki
hayatla “ekmek kavgasına tutuşulur”, “ekmek
parası” çıkarmak için çalışılır; zalime, haksıza
“bir parça ekmeğe muhtaç olması” için beddua
edilir, “ekmeği yenilen kapıya ihanet edilmez”
ve başkasının “ekmeğiyle oynanmaz”. Hani
“iyilik bilmez” anlamında çokça kullandığımız
“nankör” sözcüğünün etimolojisini bilir misiniz?
“Nân” ekmek anlamındadır; “kör”ü de zaten biliyorsunuz, görmeyendir. Yani “yediği ekmeği
görmeyen” anlamına gelir nankör.
Zannedilmesin ki korona günlerinde evde
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ekmek yapma eylemini, yalnızca kültürel kodlar, ortak bilinç üzerinden anlamlandıracağız. Ya
hamurla uğraşmanın, ona kıvam ve şekil vermenin ve en nihayetinde yenilebilir, paylaşılabilir
somut bir şey meydana getirmenin, rahatlatıcı
ve haz verici olduğuna ne demeli. İllaki ekmek
yaparak tecrübe etmeniz şart değil; girin mutfağa ve izleyin ekmek yapan eşinizi, annenizi
veya arkadaşınızı... O taze, sıcak ve mis kokulu
eser ortaya çıktığında, “harika olmuş”, “nefis”,
“eline sağlık” sözlerini de esirgemediğinizde,
ekmek yapanın yüzündeki ifadeye bakın, ne
demek istediğimi anlarsınız.
Hülasa korona günlerinde evde ekmek yapmak, bir yandan bu zorlu süreçte halen üretebildiğimizi ve kendi kendimize yetebileceğimizi ifade ederken, diğer yandan en temel olana
sahip olmanın verdiği hazzı ve huzuru ifade
etmektedir. “Biraz abartmadın mı, altı üstü ekmek!” deyip hafifsememek lazım; görünen ekmektir, mevzubahis olan ise nimet ve berekettir. Yapımında sevgi ve emek, kokusunda özlem,
güven ve samimiyet olan bir şeyden bahsediyoruz. Ondandır ki yapınca ve/veya o varsa mutlu
ve huzurlu oluyoruz.
Bölüştüğünüz ekmeğinizin bol, sofranızın
bereketli olması dileğiyle...
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Ç

in’in Wuhan kentinden bütün dünyayaya yayılan ve küresel bir belaya dönüşen Corona virüs
salgını, gündelik yaşamdan çalışma biçimimize
kadar pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla dur durak bilmeden adeta
bir lunapark karmaşasına dönüşen hayatımızın hızlı
döngüsü bıçak gibi kesildi. İrademiz dışında gerçekleşen bu kısıtlamalar önce şaşkınlığa hatta can sıkıntısına
yol açarken, bir süre sonra bize sükunet ve sabrın güzelliğini keşfettirdi. Bu olağanüstü dönem herkesi yeni
arayış ve meşguliyetlere yöneltti. Ertelediğimiz ne varsa
aklımıza gelmeye başladı. Kitap okumak, film izlemek,
müzik aleti çalmak, yemek denemeleri yapmak, ahşap
boyamak vb. ne varsa ötelediğimiz, sıraladık birer birer... Kendimizle baş başa kalmak sadeliğini, zarafetini
yaşamak çok kıymetli oldu.
Pandemi sürecinde pek çok insan gibi ben de vaktimin önemli bir kısmını film izlemekle geçirdim. Yerli-yabancı pek çok film izleme fırsatı buldum. Ama daha
çok İran filmlerini tercih ettim. Bu tercih hem keyifli bir
bağımlılığa neden oldu hem de yıllar yılı uğradığımız
Hollywood istilasından kurtuluş için iyi bir imkân sağladı. Filmlerde film tekniği ve görüntü kalitesi yönünden
bazı eksiklikler olsa da sinema dili ve konu seçimindeki
incelik oldukça etkileyiciydi. Benim için geç kalmış bu
keşif, bugüne kadar mahrum kaldığım bu güzelliğe karşı
bir mahcubiyete dönüştü. Sınır komşumuz olan ve asırlar boyu kültür etkileşiminde bulunduğumuz Fars geleneğini sinema yoluyla tanımak ve milletler arasındaki
dünyayı duyuş ve kavrayış benzerliğini görmek oldukça
heyecan vericiydi.
Divan edebiyatımıza hâkim olan süslü üslubun esin
kaynaklarından birinin Fars edebiyatı olduğunu düşününce, bu kültür havzasının sinema ürünlerinden de estetik ve incelikli eserler beklemek gerekirdi. Ama itiraf
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etmeliyim ki bu kadarını beklemiyordum. İran sineması,
içinde pek çok gizli-açık mesajlar barındıran özgün ve
yetkin bir sinema. Bazen kahkahalara boğan, çoğu zaman da insanın yüreğini sıkıştıran zıtlıklarla bezeli çok
naif bir sinema. Hayat gibi.
Bu girizgâhtan sonra izlediğim filmlere gelelim. İlk
izlediğim film, 2008 yılı yapımı ”Serçelerin Şarkısı”. Yönetmenliğini İran sinemasının önde gelen isimlerinden
Mecid Mecidi’nin yaptığı filmin başrol oyuncusu, eski
bir asker olan Rıza Naci. Filmde hayat verdiği Kerim
karakteriyle deyim yerindeyse döktürüyor aktör. Filmin
konusunu geçim sıkıntısı, kent yaşantısının mekanikliği,
küçük ve basit hayatlar içerisinde oluşan samimi bağlar oluşturuyor. Sıradan ve gündelik konuları içeren film
baştan sona onlarca mesaj barındırmakla beraber bu
mesajlar izleyiciyi rahatsız etmeden büyük bir ustalıkla
verilmiş. Filmin bazı yerlerinde arka fonda İbrahim Tatlıses şarkılarını duymak, bana yabancı olduğum bir yerde
tanıdık birine rastlamışım gibi hissettirdi. Filmin final
bölümüne yaklaşırken ana karakter Kerim’in Azeri Türkçesiyle seslendirdiği “Yalan Dünya” şarkısı ise enfes...
“Cennetin Çocukları” filmi de yine bir Mecidi eseri
olup 1997 yılı yapımıdır. Bu filmde iki küçük kardeşin
arasındaki kuvvetli bağ, fedakarlık ve yoksulluk abartıya kaçılmadan anlatılmış. Film, küçük yıldız Ali’nin kız
kardeşi Zehra’nın ayakkabılarını kaybetmesiyle başlayıp
Ali’nin hatasını telafi için gösterdiği gayretle devam ediyor. İnsana sahip olduğu her şey için şükrettiren film,
harikulade bir gerçeklikle izleyiciyi hikâyeye ortak ediyor.
İran sineması denince akla ilk gelen isim olan usta
yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin “Rüzgar Bizi Sürükleyecek” filmi, her sinema severin mutlaka izlemesi gereken bir yapım. Filmin tamamı İran’ın bir köyünde geçerken film, izleyiciye, yan karakterlerin yüzlerini bir türlü
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göremediğini ancak filmin sonunda fark ettiriyor. Yer
yer komedi unsurlarının da yer aldığı yapım baştan sona
metafor ve imgelerle dolu. Anlatımın basitliği ve metaforlar arkasına gizlenen mesajların yoğunluğu yönetmene olan hayranlığı bir kat daha arttırıyor. Çok basit
ve yalın bir dille hayat sevgisi ve hayata bağlılık işlenmiş. Yönetmenin filmde kullandığı bazı doğa sahneleri
de tablo gibi. Ayrıca filmin ana karakteri olan Behzat’ın
bir sahnede İranlı ünlü kadın şair Füruğ Ferruhzade’ye
ait -filme de ismini veren- şiiri okuması, filmin sanatsal
değerine ayrı bir boyut katmış.
“Sarhoş Atlar Zamanı” 2000 yılı yapımı, dram türünde bir film. Yönetmenliğini Bahman Ghobadi yapmaktadır. İran-Irak sınırındaki bir Kürt köyünde yaşayan Eyüp
ve kardeşlerinin zorluklarla dolu yaşantısını anlatan,
hayatın acımasızlığı üzerine kurulu bir dram. Doğum esnasında annesini kaybeden, babası kaçakçılık yaparken
sınırda mayına basarak ölen 12 yaşındaki Eyüp’ün biri
hasta ve acilen ameliyat olması gereken diğer üç kardeşin bakım ve sorumluluğunu üstlenirken kaçakçılık yapmaktan başka çaresi yoktur. Dünyadaki gelir adaletsizliği ve çaresizliğin insanları ne gibi mücadelelerle başa
çıkmak zorunda bıraktığını bizlere hatırlatan bir film.
İsmini kış mevsiminde sınır kaçakçılığında kullanılan atların soğuktan etkilenmemeleri için içtikleri suya alkol
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katılarak sarhoş edilmesinden alan yapımda, insanların
içinde kaldıkları zorlukları aşabilmek için nasıl sıra dışı
çözüm yolları bulabildikleri gösteriliyor. Eyüp’ün dışında hasta kardeşleri Madi’nin tedavisi için kendisinden
yaşça çok büyük biriyle evlenmeyi kabul eden kız kardeşi Rojin’in yaptığı fedakarlık, filmin yan ama en dramatik hikâyelerinden biridir. Rojin’in karşılığında evlendiği adamın ailesi tarafından Eyüp’e bir katır verilmesi
ise filmi izlerken İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir”
sözünü hatırlatıyor, film bittiğinde ise “Ortadoğu’da yaşıyorsanız coğrafya kederdir” dedirtiyor.
İran sinemasında sıradan insanların sıradan hikâyeleri büyük bir ustalık ve büyük bir sadelikle veriliyor. Anlatım ve hikâyelere hâkim olan ana duygu dram olmakla
beraber çok farklı konuların işlendiği filmler de vardır.
Son olarak bahsetmek istediğim yapım ise komedi
türünde bir film olan “Kertenkele”. 2004 yapımı filmin
yönetmeni Kemal Tebrizi. Filmin kahramanı olan ünlü
oyuncu Parviz Parastui’nin canlandırdığı Rıza, işlemediği bir suç yüzünden cezaevine düşer. Buradan molla
kıyafetiyle kaçan Rıza, peşine düşen polislerden kurtulmak isterken kendisini birden yıllardır imamı olmayan
bir köyde cami hocası olarak bulur. Bundan sonra izleyiciyi kahkaya boğan olaylar silsilesi başlar. İnsanların gözünde adi bir hırsız olan Rıza’nın kıyafet değiştirdikten

sonra gördüğü itibar ve kitleleri arkasından sürüklemesindeki çelişki çok çarpıcı bir şekilde verilmiştir. Molla
rejimine yaptığı ağır eleştiriler nedeniyle film İran’da bir
süre yasaklanmıştır. İronilerle dolu yapımda ince göndermelerle toplum yaşantısı ve ahlak yapısı, yumuşak
ve etkili bir biçimde sorgulanmış. Filmde yer alan “Küçelere su serpmişem” isimli Azeri Türküsü ise filmi bizim
için daha sıcak hale getiriyor. Yönetmenin film boyunca
vermek istediği ve filmin sonunda kahramanımız Rıza
tarafından dile getirilen “İnsanların sayısı kadar Allah’a
ulaşmanın yolları vardır, Allah’a giden yol her zaman
açıktır” mesajı da çok kıymetli.

Tabii ki İran sineması bu beş filmden ibaret değil.
Pek çok ambargo ve kısıtlamayla başa çıkmaya çalışan
bir toplumda sanat eseri çıkarmak kolay değil. Ancak
İran’ın tarihi derinlikten gelen kadim kültür mirası, bunca kısıtlamanın içinde yine pek çok yetkin filmin ortaya
çıkmasına neden olmuş. İyi ki de öyle olmuş. Yukarıda
tanıttığım filmler dışında Bir Ayrılık, Kirazın Tadı, Elly
Hakkında, Arkadaşımın Evi Nerede?, Cennetin Rengi,
Yakın Plan, Kaplumbağalar da Uçar, Ofsayt gibi izlenmesini tavsiye edebileceğim muhteşem filmler var. İyi
seyirler…
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Mutlu AVCI
Zabıt Kâtibi
İstanbul Anadolu Adliyesi

H

er şey yazılmış gibiydi. Bana yazacak hiçbir şey kalmamış gibiydi. Son yağmurlar yağmış, son kuşlar göçmüş,
son oyunlar oynanmış gibiydi. Sevgili günlük... Sevgili
yazılmış şeyler... Romanlar, şiirler, makaleler, denemeler ve incelemeler... Sevgili günlük... Ne diyorlardı? Türk edebiyatının ilk
psikolojik romanı!
Bir gün “Artık olmaz öyle şeyler!” denilen şey oldu ve bizim
neslimiz de bir salgın hastalık tecrübesi yaşadı. Dünya kepenklerini kapattı ve kapıya “cenazem var” yazıp kısa bir süreliğine
memleketine gitti. Ve ben de Eylül’ün eski basımlarından birini bulup okumaya niyetlendim; on altı yaşında bu baskıyı nasıl
okuduğuma ve şimdi hiçbir şey anlamamaklığıma şaşırarak!
Can Yayınları’nın “Günümüz Türkçesiyle” sunduğu, içerisinde
eski İstanbul fotoğraflarının ve açıklamaların bulunduğu şahane
baskısından bir tane sipariş edip niyet ettim okumaya...
Mehmet Rauf, bu kitabı “son üstadım” dediği Halit Ziya
Uşaklıgil’e ithaf etmiş. Zaten Eylülümüz Halit Ziya’nın Aşk-ı
Memnu’sundan kısa bir süre sonra yayımlanmaya başlamış.
Aşk-ı Memnu ile arasında benzerlikler göstermesi bir yana,
zaten bu romanın yazımına Halit Ziya’nın bizzat kendisi ilham
olmuş diyebiliriz.

104

Haziran 2020,
2021, Sayı: 20

İlham hikâyemiz şöyle: Bir gün üstatlar otururken yanlarına bir genç geliyor. Genç, o sıralar evlilik hazırlıkları içerisinde.
Yeni ev döşeniyor, balayı planlanıyor. Bu planları anlatan genci
Halit Ziya üzgünce dinliyor. Mehmet Rauf o sırada Halit Ziya’nın
gözlerinde acı bir hüzün bulutu görüyor. Halit Ziya’nın “artık bu
tür mutlulukların kendisi için imkânsız olduğunu, hayatının artık
Eylül’ünde olduğunu düşündüğünü” seziyor. Böylece Servet-i
Fünun için yazmayı düşündüğü diğer tefrikaları bir kenara bırakıyor ve Eylül’ü yazmaya başlıyor.
Eylül, içerisinde çokça malzeme barındıran bir şef tabağı
gibi. Öyle ki tabaktaki sebzeleri, balığı, sosu ayrı ayrı görüyor ve
renklerini inceleyebiliyoruz. Hepsinden ayrı ayrı tat alıyor, hepsini bir arada afiyetle yiyebiliyoruz. İşte bu sebeple Eylül için sadece psikolojik bir roman diyemeyiz. Eylül o günlerden gelecek
nesillere gönderilen mitolojik bir kahraman, bir posta güvercini
bile olabilir. Ve kitap insana düşünce sisteminin işleyişinin, ruh
değişimlerinin farklı çağlarda bile aynı kalabildiğini gösteriyor.
Her birey kendi hayat yolculuğunda evrilirken, değişip dönüşürken, nesillerin değişmediğini farklı çağlarda yaşamış insanların bile kendi hayat yolculuklarında aynı dönemlerden, aynı
sorgulamalardan, aynı yanılmalardan geçtiğini görüyoruz. Yüz

yıl önce de insanlar aşkı sorguluyordu. Şimdi de sorguluyor.
Sorgulamalarımız da yanılgılarımız da yaşadığımız yüzyıla özgü
değil, diyor roman.
İstanbul... İstanbul tasvirleri... Şahane İstanbul resimleri!
İstanbul değişti. Ama insanların İstanbul'a hayranlıkları değişmedi. İstanbul onu yaşayan her şair ruhlu için fevkalade bir
yer olmaya devam ediyor! O şair ruhlu, bu güzel şehrin hangi
dönemine denk gelmiş olursa olsun muhakkak onda yazılacak
bir şiir, söylenecek bir şarkı, bir roman buluyor. İstanbul kimini
Beykoz çayırlarıyla veya bentleriyle kendinden geçirirken kimini
de Beşiktaş-Kadıköy vapurunda bir insan selini izlerken elinde
çayıyla sersemletiyor. O zaman anlıyoruz ki değişen, dönüşen,
evrilen her şeyin ekseninde ondan alınan tat çağlar sonra bile
aynı kalıyor. Aynı sersemlik!
Eylül psikolojik bir roman. Güzelliği orta halli. Sessizliğiyle, içine atmasıyla, susmasıyla sinir bozucu olabilen bir kadın...
Suat! Ve Suat’ın memuriyet yaptığı ancak işe bir türlü gitmediği, kendi istekleri dışında etrafında başkaca bir şeyle ilgilenmeyen, sürekli her şeyden şikâyetçi ve heves ettiği şeyleri elde
edince o hevesten de şikâyetçi olabilen şımarık ve bencil olduğunu düşündüğüm kocası Süreyya! Süreyya’nın kuzeni, Suat’ın
gizli aşığı, çapkın, çapkınlıklarını, kadınları, erkekleri, evlilikleri
sorgulamaktan göğsünde bir kuş hapsettiğini anladığım Necip!
Olayımız aldatma. Bu noktada Aşk-ı Memnu ile kıyaslamalar
yapabiliyor insan. Ancak burada aldatmanın işlenmesi, her iki
tarafın içine düştüğü ruhsal cenderenin tahlil edildiği bir paragraf uzunluğuna varabilen cümleler(!), aldatan insanların ruhsal,
bedensel ve zihinsel olarak hangi aşamalardan geçtiğinin derinlemesine incelenmiş olması ve buradaki kahramanların aşklarını
“masum” bırakmak adına çoğu zaman çelişkilere ve isteklere
düşmüş olsalar bile Orhan Pamuk’un bir romanında dediği gibi
“sonuna kadar gitmemiş” olmaları bu romanı Aşk-ı Memnu’dan
bıçakla ayırır ki Necip ne kadar çapkın olursa olsun asla bir Behlül değildir.
Karakter oluşumunda ise kalabalık bir roman değil Eylül.
Karakterlere ilişkin fazlaca ayrıntı yok. Bunun yerine ana karakterlerin hissi meseleleri üzerinde çok daha fazla durulmuş. Al-

datan bir kadının düştüğü ikilemleri, evli bir kadına aşık olmanın
bir erkekte yarattığı ruhi etkileri üzerinde uzun uzun tasvirlerde
bulunmuş yazar. Mekan bakımından ise şahane veriler veriyor
Eylül. Dönemin İstanbul’u öyle tasvirlerle anlatılıyor ki bahar
aylarında çimlenen toprağın kokusunu burnunuzda hissedebiliyorsunuz. Okuduğum basımda İstanbul’un romanın geçtiği
döneme ait fotoğrafları da bulunduğundan mekanları tahayyül etmek, mekanlarla olaylar arasında bir bağlantı kurmak ve
günümüzün şehrinden o dönemdeki İstanbul’a bakmak ayrıca
lezzet vericiydi.
Ve zaman... Roman bahar aylarında başlıyor. Genç âşıkların
yasak aşklarının tohumunun atılmasını, filizlenmesini izliyoruz
(izliyoruz çünkü o anlatımlar için “okumak” hafif kalıyor).
Sonra yaz ayları geliyor. Keyif ve rehavet. Âşık olmak, diyor
insan, âşık olmak ne güzeldi yahu!
İşte sonra Eylül... Ömrümüzün son demi... Bir daha asla
gençlikteki gibi âşık olamayacak, heyecanlanamayacak, cesurluk edemeyeceğiz. Çünkü artık tecrübelerimiz var, bizi heyecandan, aşktan, maceradan uzaklaştıran tecrübelerimiz... Eylülümüz... Bahar gitti, yaz gitti. Şimdi artık “sakinlik ve tembelliğe
eğilimli insan doğasına pek denk gelen, insana köşelere bucaklara, soba yanlarına sokulmak hissini veren soğuk, tembel kış
fikri, uzun yağmurları, siyah gökleri, çamurlu sokaklarıyla akşamlara kadar evden çıkmaktan korkutan kış fikri” bizi kendine
bağladı.
Ve sonra Eylül evlerimizde, koltuklarımıza tembellikle tecrübelerin bizi korkutarak oturtmasına izin verdiğimiz ömrümüzün
Eylül’ü...
Sevgili günlük... Sevgili yazılmış şeyler...
Bitti.
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Hacer SAĞLAM
Hâkim

Tükettik her şeyi. Ağızlardaki en tesirli kelamları tükettik. Cümlelerimize gizlenmiş manaları idrak
eden dostları tükettik. Bize uğramış her duygu ve
tavrı his hanemizin en biricik boşluklarına hapsetseydik keşke, yok etmeseydik. Kan bağıyla bağlansaydık her birine. Bırakmasaydık. Daha az hatırladığımızı fark ettiğimizde, bir dosta ihanet etmiş
olmanın verdiği mahcuplukla kollarımıza alıp sarmalasaydık. Kokusunu içimize çekseydik. Hüzünlerimizi, sancılarımızı, etimize geçirircesine sahiplenseydik. Lakin yapmadık tüm bunları. Biz en hazin
sonun faili olduk. Sevgiyi tükettik. Berrak bir dağın
tepesinden güneşin kaçışına susan dudaklarla bakakaldık. Ve nihayetinde sevgiliyi de yitirdik.

Batman Adliyesi

T

üketmek yok olmaktır. Tükettiğimiz her zerre için
bize ait olandan feragat ederiz. Tükettikçe çoğaldığımızı sanır, kalıbımıza sığamaz olduğumuzda
geri dönülemez bir yokluğun içine gömüldüğümüzü
fark ederiz. Tükettikçe yitiririz; yitirilmiş olansa artık bizim değildir. Kaybettiğimiz her ne ise üzerinden genetik kalıntılarımızı silmek bir hayli zaman alır. Ardından
burnumuzu çeke çeke gözyaşı dökeriz. Yatağımızın başucundan seyre daldığımız duvarla hemhal oluruz. Çok
geçmez, bir sabah kalktığımızda kaderimizi topyekûn
değiştirebilecek kudretle donatıldık sanırız ama nafile;
sıcak bir battaniyenin içine başımızı gömmek, tüm gerçekliği gün yüzüne çıkarır: Yitirdin çünkü tükettin.
Tüketmek yitirmektir. Dinamiklerimizi tüketme üzerine kurduğumuzda dünyamızı çevreleyen metaları kaybetmenin yanında sevgi, saygı ve duyarlılık gibi değerlerimizi de yitirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunlardan
en acınası olanı sevgiyi yitirmektir. Zira artakalan değerlerimizin varlığı, sevgi merhalesi aşılmaksızın sallan-
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tıdadır. Tüm masiva sevgi üzerinedir. Sevgiyi tüketmek,
sevdaya dair hayatımızdaki en masum dayanakları yerle bir etmektir. Bir evin çatısını ayakta tutan duvarları
çekip almak gibidir tüketilmiş sevgi. İşin sonunda önümüze yığılan enkazla baş başa kalırız. Üst üste düşmüş
taşların her biri sevgiliye ait bir eserdir. Sevgiyi tükettikçe sevgiliye mündemiç her hatıra hafızamızdan el çeker.
Sevgiyi tüketmek, gidecek kilometrelerce yolun varken
arabanın deposundaki benzinin tükenmesinden daha
öte bir şeydir. Sevgiyi tüketmek, gidecek çokça yolun
varken hiçbir yolun bir bekleyene çıkmaması demektir.
Bunu ancak küme küme insanların arasındaki tek kişilik
hikâyelerin sakinleri anlarlar. Sevgiyi tüketmek, alışveriş merkezinde indirime girmiş kırışıklık kremi raflarının
boşaltılıp tüketilmesinden de öte bir şeydir; sevgiyi tüketmek, göz kenarlarında kırışıklık oluşturacak kadar
gülememek demektir. Bunu ancak yıllarca karşılaştığınız ama yokluğunda dişlerini tasvir edemeyeceğiniz
kadar tebessüme küs hikâyelerin sakinleri anlarlar.
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Canine Distemper Virüs ya da
Martı’nın Yaşam Mücadelesi
Sedat BALKAN
Hâkim
İstanbul Anadolu Adliyesi

B

u yazıda anlatılanlar gerçek olup kendi gözlemlerime
dayanmaktadır. Başlık anlaşılmaz gibi görünse de
okudukça çekilen sıkıntıyı anlayacaksınız.
Canine distemper virüs, adı üstünde, ölümcül bir virüs;
yavru köpeklerde görülen, ciddi sonuçlara sebep olan, halk
arasında “gençlik hastalığı” olarak bilinen bir hastalık... İnsana bulaşmaz ama köpekler, özellikle de yavru köpekler açısından öldürücü etkisi vardır. Maalesef onaylanmış bir tedavi
protokolü de yoktur; deneysel girişimler devam etmekte ve
bu girişimler sonucu bazı olumlu sonuçlara ulaşılmaktadır.
Gelelim Martı’ya...
Martı ne Çehov’un ünlü oyunu ne de Richard Bach’ın
kitabının adı... O, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin sembol ismidir. Bu okulun vicdanlı, merhametli öğrencilerinin açık alan
beslemesi sırasında çığlıklarını duyarak bulup veterinere
götürdükleri 4 aylık yavrumuzun ismi... Sahipleri de bütün
hayvansever çocuklarımız.
Okulun hayvan hakları sorumlusu, benim canpare kızım
Zeynep’e konu intikal edince takibe başlanmış, açlıktan bir
deri bir kemik kalan yavrunun önce tıbbi muayene ve tedavisi yaptırılmıştır. Konu “acil” koduyla babaya, yani bendenize iletilince, “polyglob” adı verilen pahalı ve bulunması
zor ilaç hayvansever bir büyüğümüz tarafından bulunmuş
ve böylece tedaviye başlanmıştır.
Martı’nın kanlı ishali durdurulup yaraları iyileştirildikten
sonra okulda bakılmaya başlandı. Talihsizlikler zinciri bu kez
de onu “uyuz” tehdidi altına aldı. İşbirliği ile bu sorun da
çözüldü ama Martı yine kilo alamıyor, acil bakıma ihtiyaç
duyuyordu. Üstelik haftasonları okulda yalnızdı. Altın kalpli
kızım bize sürpriz yaparak sadece bir haftasonu kalması için
yavruyu eve getirdiğinde kış başlamıştı. O kadar zayıftı ki
elbisesi olmadan ona dokunamıyorduk. Martı evdeki kedilerle oynamaya başladı, mutluluğa kavuştu. İştahı da açılmış,
geldiğinden beri dört kilo almıştı; kedilerin mamalarını bile
yiyordu.
Fakat talihsizlikler zincirinin son halkası Martı’yı 17
Ocak’ta buldu. Bir süredir sağ ön bacağı titriyordu. Halbuki son kontrolde distempter testi negatif çıkmıştı. Ağrıları
nedeniyle huzursuzlanmaya başladı; yemek yemiyor, iniltiler
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çıkararak sürekli havlıyordu. Apartman hali malumunuzdur.
Acı dolu havlamalar artınca sürekli veteriner kliniklerinin acil
servislerine gitmeye başladık. Çaresizdik. Teşhis konulmuştu
ama hiçbir klinik acil yatış için Martı’yı almıyordu. Hayvana
ağrı kesici ilaç bile verilemiyordu. Peki, bu durumda onu ölüme mi terk edecektik?
Önce bir hayvan hastanesi bulduk ama sadece bir geceliğine... Oysa üç geceden beri ağrı ve uykusuzluktan perişan
olan hayvan ile biz iki hayvansever uyuyamıyorduk, bitkin
düşmüştük. Hayvan hastanesi de “komşular şikâyetçi oluyorlar” diye yavruyu ve bizi çaresiz bıraktı.
Kızım sosyal medyayı harekete geçirmiş, araştırmalar
yapmış ve bazı sonuçlara ulaşmıştı. Japonya’da ebola virüsünü yok etmek için kullanılan bir aşı olduğunu, bu hastalıkta da etkili olmasına rağmen henüz FDA onayı alınmadığını
söyledi. Distemper virüsü vücutta yayılıyor ve en son beyne ulaşıyor, beyin zarını delip ağır hasarlara neden oluyor.
Diğer aşılar beyin zarını geçmediği için virüsü öldüremiyor
ama bu deneysel aşı beyin zarını geçip virüsle savaşabiliyor.
Bir altınkalpli hayırseverimiz devreye girdi ve ilaç Kanada’da
bulunup 24 saat içinde Türkiye’ye geldi. Şimdi sorun, bu deneysel tedaviyi kimin uygulayacağıydı?
Sonunda cesur bir kadın veteriner hekim bulundu. Meğer bu melek doktor yıllardır distemperli köpeklere hayat
veriyormuş. Martı’yı da sevgiyle karşıladılar ve acilen tevdavisine başlandı. Sonuç mu? Sabır ve umutla bekliyoruz.
Martı'nın hayat dolu oluşuna ve yüce Yaradanımıza güveniyoruz. Sahi! O değil mi ki umut kapılarını açan (ya Fettah),
duaları kabul eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan...
İnancımız tam; doktorumuza ve köpeğimize güveniyor,
sabırla bekliyoruz. Martı’yla koşup eğleneceğimiz günlerin
hayalini kuruyoruz. Umut değil mi insanı yaşatan? Umudumuz var! Yavrumuzun ötenaziyle öldürülmesini tavsiye eden
vicdansız kişilerin sözlerine kulak asmadık. Çare aradık, mücadele ettik ve ediyoruz.
Martı, yavrum! Seni çok seviyoruz. Aramıza katılmanı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Umudunuzu yitirmeyin, çabalayın, kapıları açan Yaradan
size mutlaka bir yol gösterecektir. İnanın yeter...
Haziran 2021, Sayı: 20
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Hz. Davud’un
Deniz Ayça ÖZTEZCAN
Cumhuriyet Savcısı

Koyun Kıssası
7) Gerçeği hatırlatmak (Taha/99), gerçeği fark eden bir
bilinç ortaya koymak (Kaf/37).

İstanbul Anadolu Adliyesi

Kıssaya Dair
Kıssa, Kur’an-ı Kerim’de tarihi kişilerle olaylara dair yer
alan haberler ve bunlardan bahseden ilimdir. Sözlükte “bir
kimsenin izini sürmek, ardınca gitmek, bir kimseye bir haber
veya sözü bildirmek” şeklinde tanımlanan kıssa kelimesi, bir
kimse yahut bir şeye ait hadiselerin adım adım, nokta nokta takip edilerek anlatılması ve bu niteliği taşıyan hikâyeyi
ifade eder. Kıssa kelimesinin etimolojik anlamı, kıssa türü
hikâyede olayın adım adım izlenecek nitelikte önemli ve ilginç olması ile doğru ve gerçekçi olması niteliklerini ön plana çıkarır ve kıssanın hikâyeden farkı da işte bu niteliğinden
ötürüdür. Çünkü asıl anlamı “nakil” olan hikâye, başkalarına
aktarılıp anlatılabilecek gerçekçi ya da hayali, önemli veya
önemsiz her tür olayı kapsar. Kur’an’da yer alan kıssalar için
hikâye kelimesinin kullanılmaması da bu ayrıma dayanır. Zira
Kur’an kıssaları ibret alınacak olan tarihi, doğruluk ve gerçeklik niteliği taşıyan olaylardır. Kur’an’da “kıssa” kelimesi
geçmez. Ancak isim olarak “hikâye”, mastar olarak da “hikâye etmek” anlamındaki “kasas” ile aynı kökten türeyen fiiller
kullanılır. Bu fiil iki yerde “bir kimsenin izini sürüp ardınca
gitmek”, diğer bir çok yerde ise “peygamberlerin hikâyelerini anlatmak, haber nakletmek, hakkı ve ayeti anlatmak” gibi
anlamlarda kullanılmıştır.
Kıssalar Yüce Allah’ın insanlara sunduğu ayetlerdendir ki
Kur’an’da yaklaşık 2000’den fazla ayet kıssalardan oluşur.
Bu sayı da Kur’an’ın yaklaşık üçte biridir ki hiç azımsanmayacak bir kısmıdır. Şu nokta da ilginçtir ki Kur’an’da yer alan
kıssalar son ümmetten, yani Hz. Peygamber’in yaşadığı döneme yakın zaman dilimindeki olaylardan ibaret olmayıp, ilk
insan neslinden itibaren seçilerek başlatılmakta, örnek alınacak hayat kesitleri farklı fragmanlarla sunulmaktadır. Bu
hali ile kıssalar bir bakıma insanlık tarihinin bir özetini ortaya
koymaktadır ve bu devasa insanlık tarihi içerisinde lazım
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olan ne varsa onları bize sunmak için bir yol gösterici olarak
karşımıza çıkar. Bu yürüyüşte hangi mihenk taşlarının öne
çıkartılması gerekiyorsa, Cenab-ı Hakk o kıssaları Kur’an’a
koymuş ve onları bir amaç çerçevesinde anlatmıştır. Böylece
kıssaları inceleyerek, insanlık serüveni hakkında doğru bilgi
edinecek ve tarihten süzülen bu tecrübelerin hayatımızda
ne anlam ifade ettiğini ve edeceğini anlamış olacağız. Ayrıca
Kur’an kıssalarının hayata rehberlik eden bir tarafı da vardır. Oradaki sembollerin çağa, güne, ana taşınması gereken
önemli bir misyonu vardır. Biz kıssalardan “mesaj olarak ne
yakalayabiliriz ve ne öğrenebiliriz” sorularına cevap aramalı,
kıssaların bize de inmesini ve hayatımızda pratiğe geçmesini
sağlamalıyız. Keza Yüce Allah kelamında kıssaların en temel
amacını “derinden saygı duymak isteyenler için onlardan ibret almak” olarak bildirir.(Hud/103) Bu genel amaç ışığında
Kur’an’da kıssaların anlatılma gerekçeleri hakkında özetle
şunları da söylemek mümkündür:
1) Hz. Peygamber’i ve müminleri motive etmek (Yunus/94, Hud/12, Enam/33)
2) İnsanların düşünmelerini ve tefekkür sahibi olmalarını
sağlamak (Araf/176)
3) Gerçeği öğretmek, öğüt vermek, geçmişi hatırlatmak
ve yaşayanları uyarmak (Hud/120)
4) Güçlü-pozitif duygulara, İslam inanç ve ilkelerine yöneltmeye, canı ve malı, hak, hayır ve iyilik uğruna feda etmeye kanalize etmek (Fussilet/15-16, Şuara/69-104)
5) İnananların yüreklerine güven ve huzur, inanmayanların kalplerine ise korku, endişe ve psikolojik ıstırap içeren bir
gözdağı vermek (Mümin/51-52, Hakka/1-8)
6) Hz. Peygamber’in hak peygamber olduğuna, ona vahiy indirildiğine ve onun vahiy bilgilerini tebliğ ettiğine işaret etmek (Şura/13)

Hz. Davud’un Koyun Kıssası
Kıssalara dair genel ve özet olarak verdiğimiz bu bilgiler ışığında, Kur’an-ı Kerim’de adı 16 yerde geçen, kendisine
İbrani lisanı ile Zebur adlı kutsal kitap verilmiş, İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerimizden Hz. Davud (a.s)’ın
kıssalarına ve onun hakkında Allah’ın bize bildirdiklerine ışık
tutmaya çalışacağımız bu yazımızda, özellikle Kur’an-ı Kerim’de Sad 17-26 ayetleri arasında anlatılan ve koyun kıssası
diye bilinen tarihi olayı konu alacağız. Öncelikle Hz. Davud
peygamberin Kur’an’da ve tarihi çerçevede genel olarak nasıl geçtiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Hz. Davud’un İbranicede “en çok sevilen kişi, göz bebeği” anlamına gelen ismi, Kitab-ı Mukaddes’te “David” şekliyle anılır. Kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık
verilen Hz. Davud’un M.Ö. 1015-975 yılları arasında Kudüs’te
doğup yaşadığı sanılır. Kur’an’da adı ilk kez Calut’u (Golyat)
öldürmesi hasebiyle geçer; Calut’u öldürmesinden sonra da
Hz. Davud’a hem hükümdarlık hem de nübüvvet verildiği
bildirilir (Bakara/250-251). Davud Peygamber’in Kur’an’da
açıklanan özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
Demiri işleyip zırh yapması (Enbiya/80, Sebe/10-11), dağların ve kuşların onunla beraber Allah’ı tesbih etmesi (Enbiya/79, Sebe/10, Sad/18-19), ona Zebur adlı kutsal kitabın
verilmesi (Nisa/163, İsra/55, Enbiya/105), yeryüzünde halife
kılınıp saltanatının güçlendirilmesi ve adaletle hükmetmesinin emredilmesi (Sad/20-26, Enbiya/78), ibadete ve salih
amele çok düşkün olup sürekli yürekten Allah’a yönelmesi
(Sad/17).
Ayrıca sahih olduğu sanılan hadise göre Hz. Peygamberimiz de onun namazını ve orucunu şu şekilde övmüştür:
“Allah’ın en sevdiği namaz Davud’un namazı, en sevdiği
oruç yine Davud’un orucudur.” (Buhari, Teheccüd, 7)
Kur’an-ı Kerim’de ve sahih hadislerde adı ve özellikleri
birçok kez geçmesine rağmen ayrıntılı hayatı ve soy kütüğü
üzerine bir bilgi yoktur. Bu hususlardaki kaynakların bir çoğu
da İsrailiyat’tan esinlenerek oluşturulmuştur ki ileride açıkla-

yacağımız üzere kabulü mümkün olmayan haksız isnatlarla
doludur. Yahudiler onu büyük bir lider olarak kabul etmelerine ve onun hakkında çok konuşmalarına rağmen yine
onun hakkında oldukça korkunç şeyler de söylediler. Ve onu
birçok haksız ve ahlaksız eylemle suçladılar. Ne yazık Müslüman tefsir edebiyatında da bazen İsrailiyat’ta söylenenlere
dayanarak kimi ayetlerin tefsiri günümüze kadar yapılmıştır.
Yani onların kitaplarındakini yorumlayan, anlatılanların da
onların ilettiği gibi olduğunu sanmamıza sebep birçok yazılı
eser vardır. Ama aslında Kur’an’ın önemli bir kıssası bunu
vahiy olarak iletir. Allah Kur’an’da Yahudilerin peygamberleri hakkında söylediklerini birçok kez düzeltir. Bu anlamda
Hz. Davud ile ilgili Kur’an-ı Kerim’in Sad Suresi 17-26. ayetleri arasında bahsi geçen koyun kıssası ile ilgili olarak, Neml
Suresi 76. ayeti hatırlamakta fayda görüyoruz: “Doğrusu bu
Kur’an, İsrailoğulları’na üzerinde anlaşamadıkları pek çok
şeyi açıklamaktadır.” (Neml/76)
Öncelikle onların peygamberleri Hz Davud (a.s) hakkında söylediklerinden biraz bahsedelim... Yahudilerin bir kısmı
esasında Davud Peygamber’in 99 karısının olduğunu, ayrıca
onun Betşeba adlı evli bir kadına da ilgisi olduğunu, bu kadını sarayındaki bir balkondan görüp ilgi duyduğunu, onunla
evlenmek istediğini ancak kadının zaten sarayın komutanlarından biri olan Uriya ile evli olduğunu söylüyorlar. Bunu
öğrenen peygamberin de başkomutan ve hükümdar olarak
generallerinden biri ile evli olan kadını eş edinmek için kocasını ön saflarda savaşması kaydıyla kasten savaşa gönderdiğini iletiyorlar. Hatta öyle ki eğer savaşta ölmezse, onu
öldürmesi için ardına bir suikast timi taktığını da iletiyorlar.
Bir diğer rivayet ise bu kadının bir başkası ile nişanlı olduğu,
Hz. Davut’un araya girerek kadının başkası ile evlenmesine
engel olup bu kadını kendisine eş aldığıdır. Bu, yukarıdaki hikâyenin biraz daha hafif halidir. Yine bir başka rivayet
ise kocası ölmüş olan bir kadını iddet müddeti geçmeden
kendisine eş aldığıdır. Ancak bu son iki görüş çok yaygın
kabul görmez. Esas anlatımlar ve aktarımlar ilk anlattığımız
rivayet üzerinden yürür. Halbuki Hz. Davud’un çok güçlü bir
hükümdar olduğu bilinen ve kabul edilen bir hal iken, kendisine eş seçtiği bayanı sadece istemesi yeterlidir. Bunun ye-
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rine sırf bir eş edinmek için savaş çıkartıp o da yetmezmiş
gibi suikast timi planlaması Kitab-ı Mukaddes anlatımıdır
ki akla açıkça aykırıdır. Kaldı ki bahsi geçen kişi Kur’an-ı
Kerim’de peygamber olarak tanıtılır ki peygamberlerin bu
tarz davranışlar sergilemeleri mümkün değildir.
Kur’an-ı Kerim ise bu senaryodan oldukça farklı bir anlatıma sahiptir. Öncelikle vurgulamak istediğimiz bir husus
var ki o da Hz. Muhammed (s.a.v)’e Kur’an iniş sürecinde
kendinden önceki peygamberler birtakım rol modeller olarak anlatılmıştır. Peygamber efendimiz zor bir dönemden
geçtiğinde Allah’ın ona göndereceği umuda ihtiyacı vardı.
Keza Allah Taha Suresi 2.ayette “Biz sana Kur’an’ı güçlük
çekmen için indirmedik”, aynı surenin 9. ayetinde de “Musa’nın haberi sana ulaştı mı” der. Başka bir deyişle, “Bu haber sana ulaştığında Hz. Musa (a.s)’dan ilham alacaksın”
demek ister. Benzer şekilde Sad Suresi’nin bir bölümünde
Allah, Davud (a.s)'un kıssasını hatırlatarak peygamberimize ilham verir: “Onların söylediklerine sabret, kulumuz Davut’u hatırla” (Sad/17). Allah, kitabında “kulumuz Davud”
diye anıyor. Allah sadece Davud değil, “kulumuz Davud’’
diyor. Sonra Allah Davud (a.s)’un güçlü bir insan olduğundan bahseder. O’nun güçlü bir yaratılışı vardı, der ve ekler:
“Şüphesiz o daima Allah’a yönelirdi.” Yani o tövbe etmeye
devam ediyordu, başka bir deyişle de onun gücü zekası
değildi; onun gücü onu kibirli bir insan yapmıyordu, onun
gücü Allah’a tövbe etmesiyle devam ediyordu. Sonra Allah
onun nasıl güçlü olduğunu açıklar: “Biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları onun emri altına vermiştik,
kuşlar da toplu halde onunla beraberdi. Hepsi her daim
ona yönelmişlerdi” (Sad/18-19). Davud (a.s)’un tabiat ile
derin bağlantısı olduğundan, tabiatı ne kadar överse, üzerine düşünüp tefekkür ederse, Allah’ı da övüyor oluşundan
bahsedilir. Sonra Allah, “O’nun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik” (Sad/20)
diye devam eder. Yaptığı şeyin zaten hikmetle dolu oldu-
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ğunu ve bunu Allah’ın verdiğini bildirir. Öyleyse Kur’an’a
göre hikmet ve adalet duygusuyla dolu olarak tasvir edilen
Davud Peygamber için anlatılan bu hikâyeler asla kabul
edilemez. Çünkü biz okuduğumuz bu ayetlerden Davud
Peygamber’in güçlü ve mukavemetli bir lider, sürekli Allah’a yönelerek yürekten tövbe eden bir kul, olağanüstü bir
konuşmacı, iyi bir yargıç, adil bir hakem olduğunu, insanlar
arası anlaşmazlıkları hakkaniyetle giderdiğini, tarafları ikna
ettiğini ve meseleleri nihai olarak çözdüğünü anlıyoruz.
Şimdi Kur’an’ın hikâyenin aslını nasıl aktardığına bakalım: “Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı
aşarak mabede girmişlerdi” (Sad/21). İşte hikâye aslında
ayette geçen “tesevverül” kelimesi ile başlıyor; bu kelime
Arapça “surah” kelimesinden gelir. Bizim dilimize de “sur”
olarak geçen kelime, “bir kalenin dışındaki savunma amaçlı
örülen duvar ya da antik bir şehrin dışındaki sınır olarak
kabul edilen duvar” anlamındadır. Hepimizin bildiği gibi
surlar bu anlamda eski şehirlerdeki kalelerde düşman saldırılarından korunmak için uzun ve kalın olarak inşaa edilirdi. Demek ki bu surları aşarak içeri giren ve anlaşmazlık
yaşayan iki gruptan bahsediliyor. Biz bu iki grubun normal
yollardan, yani tabiri caizse ön kapıyı kullanmadan Hz.
Davud’un mabedine geldiklerini görüyoruz. Kuşkusuz bu
şekilde içeri giren bir misafirin davetsiz olduğu ve içeride
bulunanlara zarar vermek istediği aşikârdır. Kaldı ki muhtemelen silahlı iki grup söz konusudur. Ayette geçen mihrap
kelimesi de Hz. Davud’a ait özel ve korunaklı bölgeyi ifade
eder. Hz. Davud, döneminin en büyük hükümdarıydı ve dolayısıyla ona ait bölge kalenin en güvenli bölgesi sayılırdı. Böylece o, karşısında içeri bu şekilde giren yabancıları
gördüğünde kendisini öldürmek için geldiklerini sanıyor.
Zira açıkladığımız üzere yabancılar normal yollardan yanına gelmediler. Ayet, devamında, “Onlar Davud’un yanına
girdiklerinde onlardan korktu” (Sad/22) der. Kuran “fezia”
kelimesini kullanır, bu kelime Arapçada “korku” anlamın-

da kullanılır ancak buradaki korku sizi duygularınızdan
alıkoyan korkudur. (Diyanet mealinde “telaş” diye geçer)
“Panik olma ve gergin davranma, ani hareketler yapma”
anlamında, insanın içinde yavaşça büyüyen bir korku tanımlanmaktadır. Genelde düşünmeden tepki verdiğimiz,
aceleci ve korumacı davrandığımız durumlarda hissettiğimiz telaştır. Ayette geçen “fezia munhum” ifadesi, bize Hz.
Davud’un aynı zamanda şaşırıp korktuğunu anlatır: “Onlar
dediler ki korkma, biz seni öldürmeye gelmedik. Birimizin
diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adaletle hükmet, doğruluktan sapma, bize de doğru yolu göster.” (Sad/21-22) Çünkü Davud (a.s) sadece bir
yönetici değildi; o adil bir yargıç idi. İşte davası olan bu iki
grup (biz ayetin kullandığı formdan çoğul algılıyoruz, yani
birbirleri ile davası olan iki kişi var, ancak arkalarında birliklerle geliyorlar) aralarındaki sorunu gidermesi ve bir hüküm vermesi için Davud (a.s)’un yanına geliyorlar. Ondan
aralarında adaletle hükmetmesini, haksızlık etmemesini ve
makamından kendilerini defetmemesini istiyorlar. Ayette
geçen “la tuştit” kelimesinin kökü “şatta”, aynı zamanda
“tecavuzul kadr fil bey’a” demek; yani haksız yere bir şeyin fiyatını yüksek göstermek. Yani yabancılar Hz. Davud
(a.s)’dan yargısında adli olmasını, haksızlık edip herhangi
bir tarafa karşı önyargılı olmamasını diliyorlar. Yargı işi ile
uğraşanların taraflara karşı önyargılı olduklarında kararlarının nasıl sakatlanacağı ortadadır. Bazen bu önyargıyı kişi
farkında olmadan bile bünyesinde barındırabilir. Dolayısıyla bir yargı mensubu aceleci olmamalı, sakin davranmalı
ve hükmünü iyice gözden geçirmelidir. İşte “la tuştit” kelimesi, bu anlamda “ön yargılı olma” demektir. Ayet devamında, “Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benim
ise bir tek koyunum var. Buna rağmen ‘onu da bana ver’
dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı” der (Sad/23).
Şimdi anlıyoruz ki bu iki davacı aslında kardeştir, konuşan
kişi de sadece bir koyuna sahip olan taraftır. Diğer tarafın kendisini sindirdiğini de baskın çıkmasından anlıyoruz.
Ayetin devamında Davud (a.s) konuşur: “Andolsun ki senin
kardeşin yanlış yaptı, senin koyununu kendi koyunlarının
arasına katmak istemekle sana zulmetti, zaten aralarında ortaklık ilişkisi bulunanların çoğu birbirlerine haksızlık
ederler, yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler
yapmakta olanlar böyle değildir ama onlar da o kadar az
ki.” (Sad/24) Ayetteki “haleta” kelimesi, sözlükte “ortak”

olarak geçer ve genel anlamda aile üyelerini, iş ortaklarını,
iş arkadaşlıklarını tanımlar, yani birlikte çok vakit geçirdiğimiz kimseleri. Davud Peygamber burada birbirine yakın
olan insanların birbirlerine karşı yanlış yapmalarının halihazırda çok görülen bir durum olduğuna vurgu yapıyor. Allah ise bize “Ancak iman edip salih amel işleyenler başka...”
(Sad/24) diyerek, iman ve salih amelin sadece ibadet ve
dua olmadığını, aslında salih amelin bize yakın olan kişilere karşı yanlış yapmamamız olduğunu da söylüyor. Yine
bu kişilerin sayısının azlığına da değiniliyor; inançlarının
kendilerine yakın insanlara karşı yanlış davranmamalarını
gerektirdiğini anlayanların azlığına vurgu yapılıyor. Ayet
şöyle devam ediyor: “Davud kendisini (böyle bir temsil ile)
sınadığımızı düşündü. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle
O’na yöneldi.” (Sad/24) Artık her şey bir anda yok olup
gidiyor ve herkes ortadan kayboluyor. Davud peygamber
ise Allah tarafından teste tabi tutulduğunu anlıyor.
Şimdi yukarıda olanları ele alalım. Yabancılar Davud
Peygamber’in korunaklı ve mahrem bölgesine izinsiz ve
şiddet kullanarak geldiler; o ürktü, şaşırdı, korktu, telaşlandı. Aynı yabancılar ona adil olmasını ve doğru karar verip
peşin hükümlü olmamasını söylediler ki zaten bu haliyle
onu çoktan tepkisel ve savunmacı hale getirdiler. Tüm bu
duygusal durum içinde de davalarını sundular. Konuşan
kişi de mağdur konumda görünen kişiydi, en azından tarifi bu şekildeydi ancak Davud Peygamber o susar susmaz
hemen haksızlığa uğradığına hükmetti. Oysa ki davanın iki
tarafı vardı ve diğeri henüz kendisine söz hakkı verilmeyendi. Davud Peygamber meseleyi bir de diğer taraftan
dinlemeyi düşünmedi, acele hüküm verdi.
Çoğu zaman daha varlıklı veya daha güçlü olanın olmayanlardan faydalanma eğilimi vardır. Fakat bu genel kanı,
olayların her zaman bu şekilde geliştiği anlamına mı gelir?
Güçlü olmayan, zengin olmayan bir kişi de yanlışa düşmüş
olabilir. Zengin insanlar her zaman fakirlerden çıkar sağlamaya çalışırlar, diyebilir miyiz? Ya da idareciler hep yönettikleri insanlara zulmederler, diye genelleme yapabilir
miyiz. Binlerce, hatta milyonlarca kez bir olayın aynı şekilde olduğunu görmemiz, yine öyle olacağı anlamına mı
gelir? Sahip olduğumuz görüş ve inanç, haklıyı haksızdan
ayırt etmemizde önyargı ve put haline gelmemelidir. İşte
Davud Peygamber yaptığı hatayı bu şekilde fark ediyor,
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diğer tarafı dinlemediğini, görüşlerinin ve önyargılarının
onu etki altında bıraktığını, sakinleşip iki tarafı da dinlemesi
gerektiğini hatırlıyor. Davud Peygamber bu imtihanla liderlik ve yargıçlık rolünün kolay olmadığını fark ediyor; yaygın
durum olsun ya da olmasın, gerçeğin yanında olması gerektiğini hatırlıyor. Tövbe ediyor ve ayet Allah’a secde ile
bitiyor.
“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık; onun için
insanlar arasında adaletle hükmet, nefsin isteklerine uyma,
sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz, Allah yolundan
sapanlara, hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok
ağır bir azap vardır” (Sad/26) İşte kimi tefsirlerde geçtiği
gibi bu husus Davud Peygamber’in özel hayatı ile ilgili olsaydı, Allah onun kendisine karşı adil olmasını emrederdi, oysa
burada insanlar arasında hakkaniyetle hüküm vermesi emrediliyor. Çoğu İsrailiyat’ta bulunan ve Müslüman tefsirlerine
de maalesef giren eş meselesinin uzaktan yakından Davud
Peygamber ile bağdaştırılamayacağı kanaatindeyiz.
Ayette geçen ve Hz. Davud’un mabedine giren yabancıların Allah’ın peygamberini imtihan için gönderdiği melekler
olduğu kanaati Müslüman tefsirciler arasında yaygın kabul
görmekle birlikte, Müslümanların tefsirci ve alimlerinden
Fahreddin Razi kıssayı başka bir şekilde değerlendirmiştir ki
kanaatimizce akla en yakın açıklama da bu şekildedir. Fahreddin Razi, öncelikle Yahudiler tarafından atılan iftiralara
net cevaplar vererek, “Hz. Davud nebilerin ve resullerin büyüklerinden biridir. Yüce Allah kime risalet vereceğini gayet
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iyi bilir. Böyle bir peygamberi tenkit etmede ileri gitmek caiz
değildir. Bir an Hz. Davud’un bir peygamber değil de herhangi bir Müslüman olduğunu düşünelim, Peygamberimiz
Hz. Muhammed (s.a.v)’in bir rivayetini hatırlatmakta fayda
vardır: ‘Ölülerinizi ancak ve ancak hayır ile yad edin.’ Eğer
böyle bir olay olduysa bile bu olayı dillendirip canlandırmak
Müslümana yakışmaz. Eğer bunlar bir iftiraysa, anlatanlar
çok büyük cezaya çarptırılacaktır. Böyle bir halde aklın gerektirdiği şey hiç olmazsa susmaktır. Ayrıca Kur’an’da Allah
ne kadar bildiriyorsa yetinmek gerek, boşlukları doldurmamalıyız” der. Kıssaya ilişkin ayetlerin yorumuna gelince de
Razi, gelenlerin melek olmadığını, çünkü meleklerin birbirlerine hasım olamayacaklarını, zaten peygamberin de melekleri tanımamasının mümkün olmadığını belirtir. Neticede bir
hükümdar olan Hz. Davud’u devirmek için suikast planları
yapıldığını, bir grup düşmanın onu öldürmek istediğini ve
bu nedenle onu yanlız başına ve Rabbine ibadet ederken
bulacaklarını düşünerek fırsatı değerlendirmek için mabedin duvarından içeri girdiklerini belirtir. Yine Razi’ye göre
yabancılar melek olsalar duvarı tırmanmaya da ihtiyaçları
yoktur. İşte bu suikast timi Hz. Davud’un yanına vardığında,
onu yalnız başına bulmayı beklerken, aslında öyle olmadığını görünce ya da Hz. Davud’u öldürseler dahi oradan canlı
çıkamayacaklarını anladıklarında koyun senaryosunu kurgulamışlardır. Güya davalarını sunmak için geldiklerini beyan
ederek Hz. Davud’u oyalayacaklardır. İşte tam bu noktada
Fahreddin Razi, Hz. Davud’un yabancıların kendisini öldür-

meye geldiklerini anladığı için, kafasında onları ceza olarak
öldürmeyi düşündüğünü, ancak teşebbüs aşamasında bile
olsa bu eylemlerinin cezasının ölüm olmaması gerektiğini,
yanlış düşünüp aceleci davrandığını fark ederek Rabbinden
af dilediğini söyler. Keza halihazırda katil olmayan birilerini
ölüm ile cezalandırmayı düşünmek yanlıştır, hele ki bir peygambere asla yakışmaz; onlar affedici olmak zorundadırlar.
Yani Hz. Davud aceleci davranıp, gelenler hakkında ani karar
verip onları ölümle cezalandırmayı düşündüğü için, pişman
olup Rabbinden af dileyip secde etmiştir, diye ekler Razi.
Diğer yorumcuların kabul ettiği taraflardan birini dinlemediği için de tövbe etmiş olabilir, bu yorum da mümkündür
Razi’ye göre. Zira Kur’an-ı Kerim ışığında akla ve mantığa en
yakın açıklamalar bunlardır.
Biz de bu hususta Fahreddin Razi’ye katılmakla birlikte
Allah’ın bu kıssa ile anlatmaya çalıştığı mesajın açık olduğunu düşünüyoruz ki o da insanlar arasında hüküm verirken
her ne olursa olsun tarafları dinlememiz ve adil olmamız
gerektiğidir. Ayrıca eğer bir yargı mensubu herhangi bir
durumda korkutulmuş, sindirilmiş veya etki altına alınmış
yahut şantaja maruz kalmış ise artık ondan hak ile karar
vermesi beklenemez. Eğer hükmü veremeyeceğiyle ilgili
bir önyargısı, eğer yargılamayı etkileyen bir “fezia” varsa,
artık adil bir yargılamadan ve yargıçtan da söz edilemez.
Ayrıca bu sadece mahkeme salonlarıyla ilgili bir durum
da değildir. Hayatta almamız gereken kararlar noktasında da çeşitli baskılar yaşarız, çekincelerimizi ortaya koyar

ya da korku ve endişeyle adım atarız. Adalet, hayatın her
noktasında karşımıza çıkar, sadece mahkeme salonlarında
değil. Bu sadece yargı mensuplarıyla da ilgili değildir, tüm
insanlığın adalet noktasında hak ile hüküm vermesi gerekir.
Ayetin sonunda, hükmederken adil olmayanlar için Allah’ın
hesap günü hüküm vereceği bildiriliyor. Allah bize hüküm
verirken aceleci olmayıp tarafları dinlememiz gerektiğini
hatırlatıyor; sakin olmamızı, sorgulamamızı, adil olmamızı,
fiile göre ceza takdir etmemizi, dengeli davranmamızı emrediyor. Yakın ilişki içinde olduklarımıza karşı zulmetmek
yerine adil davranmamız gerektiğini, haksızlık yapan mı
haksızlığa uğrayan taraf mı olduğumuzu iyi düşünmemiz
gerektiğini bildiriyor. Allah buyuruyor: “...iman eden ve salih amel işleyenler hariç. Onlar da çok azdır.” (Sad/24) Allah bizi, kendilerine yakın kimselere ve tüm insanlığa karşı
adil davrananlardan eylesin.
KAYNAKÇA
Nouman Ali Khan, Hz. Davud (a.s)’ın Gerçek Hikâyesi Koyun Kıssası (youtube)
Mehmet Okuyan Tefsir Dersleri (Sad/17-26) (youtube)
Fahreddin er Razi (Kur’an-ı Kerim Tefsiri)
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Meali
Bayraktar Bayraklı, Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri
islamansiklopedisi.org.tr.
islamveihsan.com.tr.

Haziran 2021, Sayı: 20

115

Fotoğraf Yarışması Sonuçları
Bir önceki sayımızda açtığımız yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasından
yayın kurulumuzca yapılan oylama sonucu en iyi üç fotoğraf seçilmiş ve
kazanan meslektaşlarımıza ödülleri ulaştırılmıştır.

Abdurrahman Beşer / Samsun Bölge İdari Mahkemesi 3. Daire Başkanı

Hacer Sağlam
Batman Hâkimi
Burhan USLU / İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
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ŞEBEKELERDE BİYOFİLMİN ÇÖZÜLMESİ VE OLUŞMASININ ÖNLENMESİ HOCL İLE MÜMKÜN MÜ?
EKONOMİK AVANTAJLARI NEDİR?

ŞEBEKELERDE BAKİYE KLOR ÖLÇÜMÜ VE STANDARTLARIN TUTTURULMASI NASIL SAĞLANMAKTADIR?

-

•
-

HİPOKLORÖZ ASİT (HOCL) NEDİR?

•
masrafları yoktur.
SIVI KLOR VE GAZ KLORUN TAŞINMASI VE UYGULANMASI SIRASINDA OLUŞAN RİSK VE TEHLİKELERİ
ELİMİNE ETMEK MÜMKÜN MÜ?

AKILLI ŞEHİRLERDE
ALTERNATİF ŞEBEKE SUYU
DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

-

Sıvı klor ve Gaz klorun taşınması, saklanması ve depo-

SODYUM HİPOKLORİT (TİCARİ SIVI KLOR) VE GAZ
KLOR YERİNE ŞEHİR ŞEBEKE SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA KULLANILABİLECEK ALTERNATİF
YÖNTEMLER VAR MI?

BU SİSTEMLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN
ONAYLANMIŞ MIDIR? UYGULAMA SIRASINDA HALK
SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ARADIĞI KRİTERLERİ KARŞILAR MI?

NASIL ETKİ EDER?

HANGİ VİRÜS VE BAKTERİLERE KARŞI ETKİLİDİR?

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI’na bağlı Halk Sağlığı Genel Mü-

HİPOKLORÖZ ASİT (HOCL) SIVI KLOR VE GAZ KLOR
İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA, SUDAKİ ZARARLI MİKROORGANİZMALARA ETKİSİ AÇISINDAN FARKI VAR
MIDIR?

Klor kokusu
olmayan su ile
yapılan çayın tadı
eskisi gibi...

-

OKUCU
İç Hastalıkları Uzmanı

SUDA KOKU VE TAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPARMI?
AQUAMIRUS suda klor kokusu yapmaz. Suyun tadını
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-

HOCl KORONA VİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

-

-

-

zenfektanlar çok önem kazandı ve
hemen bu konu araştırılmaya
fektanları yayınlamaya ve

Suyun dağıtıldığı noktada

yapılan kontrol noktaları
yon ve zamanlama

•
Koruma Kurumu

ölçüm ve zamanında

su ve toprak ve

-

ve çevre sağlığı
AQUA: DAQ

ve denetlemeler

-

Günümüzde tama-

yapıdır. Görev-

dayalı oluşturulmuş
nuda yüksek oranda
başarı oldukça zordur.
Numune alımı ve ana-

ortamın dezenfek-

AQUA: DAQ
•

AQUA: DAQ SİSTEMİ BİLEŞENLERİ:
•

Bu noktalarda ölçülen değerler ara sunuculara

•

Asıl olan şebekede bulunan serbest klor oranıdır.
-

uygulanamaz.

-

-

-

maddeler arasında yer almaktadır.

-

•
-

-

tır.
AQUA: DAQ AKILLI ŞEHİRLERDE BÜTÜNCÜL DEZENFEKSİYON ÇÖZÜMÜ

-

konusudur.
-

klor tanklarına doldurulur. Klor tanklarından dozaj
-
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•

•

Standart dışı ölçüm sonuçları, alarm uyarıları anın-

•

LİDER KURUMLAR /29

Legal Online Veri Tabanı
Legal Yayıncılık, basılı kitap ve dergi
yayınlarının tamamını elektronik ortama
aktarıp online kütüphanesini oluşturarak
çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlamış
ve alanında bir ilki başararak sektöre öncü
olmuştur. Legal Yayıncılık, ayrıca “legalbank” ismiyle kurduğu elektronik hukuk
bankası ile milyonlarca içtihat, mevzuat,
dilekçe, gerekçe vb. hukuki belgeyi bir
araya getirmiştir. Böylece Türk hukuku
her yönüyle dijital ortamda 7/24 erişilebilir bir hale gelmiş bulunmaktadır. Avukatların, hâkim ve savcıların, hukukçuların, akademisyenlerin ve diğer meslek
mensuplarının ihtiyacı olan doğru hukuki
bilgiye kolaylıkla ulaşma imkânı veren bu
yapılanma, Türk hukukunun gelişimine
ve yaygınlaşmasına da katkı sağlamıştır. Legal Yayıncılık, misyonu olan “Türk
hukukuna katkı” amacını da bir anlamda
gerçekleşmiş bulunmaktadır. Legal Online
Veri Tabanı, “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adıyla iki yapıdan oluşmaktadır.
Online Kütüphane:
Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılık’a ait basılı hukuk kitapları
(450+) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650+) tüm sayılarının basılı haliyle birebir aynı görünümlü dijital haline
online olarak ulaşılabilmektedir.
Online kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik
Legalbank:
Legalbank’tan içtihata (1.900.000+)
(Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.), mevzuata (43.000+) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb), akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000+),
dilekçe ve belgelere (2.500+), gerekçelere (400+) online olarak erişilebilmektedir.
Legalbank erişim adresi: https://legalbank.net/arama
Veri Tabanımızın Özellikleri:
Veri tabanında her zaman güncel
içerik bulunmaktadır. Yıl boyunca on
binlerce yeni içerik eklenmekte, mevcut
içerikler de sürekli ve düzenli olarak güncellenmektedir.
Veri tabanına internet üzerinden
7/24 erişilebilmekte, online olarak veya
telefon ile uzmanlardan canlı destek alınabilmektedir.
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Kullanıcılar diledikleri belgeleri kendilerine özel arşiv klasörü açarak arşivleyebilmekte, belgeleri kopyalayıp çıktı
alabilmektedirler.
Veri tabanına eklenen her türlü belge
güncelleme indeksleri üzerinden incelenebilmektedir. Akıllı ve detaylı arama
motorları ve ipuçları sayesinde kullanıcılar aradıkları bilgilere hızlıca ve kolayca
erişebilmektedirler. Metinler arasındaki
linkler (hypertex) sayesinde ilgili belgelere kolaylıkla geçiş yapılabilmektedir.
Legal Yayıncılık tarafından basılı
olarak yayınlanan tüm kitap ve dergilerin online ortamdaki görünümleri basılı
haliyle birebir aynı olduğundan, atıfların
doğrudan basılı yayına referans verilerek
yapılması mümkündür. Elbette kullanıcı,
elektronik atıf imkânına da sahiptir.
Dileyen kullanıcılar, sisteme kendi
bilgisayarlarının IP adresi üzerinden ve
Proxy ile de erişebilirler.
Legal Yayıncılık tarafından yayınlanan
ve veri tabanında yer alan tüm dergiler,
TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN sisteminde
taranan çift kör hakemli dergilerdir. Kitap
ve dergiler ayrıca EBSCO’da taranmaktadır. Dergilerin kaynakçaları SOBİAD atıf
dizininde taranmaktadır.
Kitap ve dergilerimizin MARC kayıtları bulunmakta ve yazarlarımıza ORCİD
kodları aldırtılmaktadır. Veri tabanındaki
dilekçelerin Word formatında kaydedilmesi mümkündür.
Legal Yayıncılık, ANKOS Anadolu
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
üyesi olarak Legal Online Veri Tabanını
üniversitelerimizin kütüphanelerinden
öğrencilere ve akademisyenlere uygun
şartlarla kullandırtmaktadır.
Legal Yayıncılık geniş bir kamusal,
kurumsal ve özel referanslar listesine sahiptir.
Kullanıcılarımıza e-posta aracılığı ile
düzenli olarak günlük resmi gazete, yeni
içtihat, yeni yayın vb. bilgiler iletilmektedir.
Legal Veri tabanında yer alan Legal
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Yayıncılık’a ait kitap ve dergilerin tüm telif hakları Legal Yayıncılık’a ait olup başka herhangi bir yerden erişilme imkânı
bulunmamaktadır.
Veri tabanımızda ayrıca önemli bilgiler, Resmi Gazete arşivi ve hukuk haberleri bölümleri de yer almaktadır.
Legal Yayıncılık:
Legal Yayıncılık 2002 yılında avukatlar tarafından kurulmuş olup, hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen
ve takip eden, hukuk yayıncılığı üzerine
ulusal ve uluslararası platformda 19 yıldır
aralıksız faaliyet gösteren bir yayınevidir.
Legal Yayıncılık yalnızca hukuk alanında faaliyet göstermekte olup, kuruluş
amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir.
Legal Yayıncılık yayın hayatına başladığı günden bugüne kadar 600’den fazla
basılı ve online kitap yayınlamıştır; yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik
13’ten fazla hakemli hukuk dergisi ve
Legalbank isimli elektronik hukuk bilgi
bankası ile Türkiye’nin hukuk alanındaki
en büyük basın-yayın organı konumundadır. Legal Yayıncılık, yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve
doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği
hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile
hukukçular arasında saygın bir konuma
sahiptir.
Uluslararası Yayınevi Statüsü:
Legal Yayıncılık, yabancı dildeki (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arnavutça,
Farsça, Japonca vb.) yayınlarıyla beraber
Legal Yayıncılık ortaklarının kurduğu Legal Publishing Albania tarafından Arnavutluk’ta yayımlanan “Revista Akademike Legal” dergisi ile Uluslararası Yayınevi
statüsü kazanmıştır. Yayınevimiz tarafından çıkarılan kitaplar, Türkiye ve dünyanın en iyi bilinen ve en başarılı üniversitelerinin kataloglarında yer almaktadır.
Legal Yayıncılık uluslararası bir yayınevi
olup yurtiçi ve yurtdışından birçok bilim
insanının eserlerini basılı ve online olarak
yayımlamaya devam etmektedir.
Uluslararası Yayınevi Belgesi erişim
adresi: https://legal.com.tr/uluslararasi-yayinevi.pdf

