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GİRİŞ 

 

Ceza yargılaması hukukunun fonksiyonu, ceza normları tarafından suç sayılan ve 

karşılığında failine ceza tatbikini gösteren fiillerin icra edilip edilmediğini, eğer icra edilmişse 

kimin tarafından işlendiğini tespit etmektir. Böylece kamu düzeninin korunması ve adalete 

ulaşılması hedeflenmiştir. Esasen maddi gerçeği araştırmak hedeftir
2
. Bu hedefe ulaşabilmek 

için, suç olarak gösterilen fiillerin kim tarafından işlendiğinin kanıtlanması gerekir. 

Cezalandırma için takip yetkisine sahip olan otorite, kim tarafından suçun işlendiğine keyfi 

şekilde karar verme yetkisine sahip olmayıp, bunun ispatını usulü dairesinde yapmak 

zorundadır.  

Günümüzde suç işleyenlerin cezalandırılması amacıyla takip yetkisine sahip olan 

Devlet, bu yetkisini kullanırken yürürlükteki hukuk kurallarına uygun davranmalı ve bu 

kurallarla kendisini de bağlı tutmalıdır. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinden de anlaşılacağı 

üzere Devletimiz, “hukuk devleti” ilkesini benimsemiş ve hukuk kurallarına uyacağını beyan 

etmiştir. Ceza yargılaması hukuku, kişi hak ve hürriyetleri ile çok yakın temas halindedir. Suç 

işlendiği iddiasıyla bir kimse hakkında soruşturma ve ardından kovuşturma açıldığında, o 

kişinin suç isnadı altında kalması, şüpheli ve sanık sıfatını kazanması ve adli makamlardan 

kaynaklanacak birtakım eylem ve işlemlere muhatap olması gündeme gelecektir.  

Suç isnadı altında kalan kişinin, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6/2 maddesi 

hükmü ve 1982 Anayasası’nın 38. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 

“masumiyet/suçsuzluk karinesi” güvencesinden faydalanacağı, suçluluğu kesinleşmiş bir 

mahkûmiyet hükmü ile sabit olmadıkça masum sayılacağı, ceza soruşturması ve kovuşturması 

sırasında 1982 Anayasası’nın 36. maddesinin birinci fıkrasında da yer alan “adil/dürüst 

yargılanma hakkı” ilkesinden kaynaklanan tüm haklara sahip olacağı gözden uzak 

tutulmamalıdır.  

 

 

I. KAVRAM, HUKUKİ NİTELİK, KANUNİ DÜZENLEME, CEZA 

YARGILAMASINDAKİ FONKSİYON VE ÖNEMİ 

 

A. Delil Kavramı  

 

İspat hukukunun esası olan “delil” kavramı, ceza normlarında soyut tanımlamaları 

bulunan suçlardaki tipe uygun hareketlerin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini, 

gerçekleşmişse bu fiilin kim tarafından işlendiğini tespite ve ortaya koymaya yönelik her türlü 

iz, eser, belge ve kayıtlar olarak tanımlanabilir. Şüpheli ve sanığa tanınan güvenceler ışığında, 

adli makamlar ceza yargılaması işlem ve tedbirlerine başvururken, o tedbir ve işlemlerle ilgili 

öngörülen hukuk kurallarına uymak ve bu kurallar çerçevesinde delil toplamakla 

yükümlüdürler. Bu kurallara aykırı davranışlar suretiyle elde edilen her delil, “hukuka aykırı 
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delil” niteliğini taşıyacaktır. “Hukuka aykırılık” kavramı tüm hukuk kurallarını 

kapsamaktadır
3
.  

Ortada bir hukuka uygunluk sebebi olmadıkça, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun dışında 

bile olsa, ceza muhakemesi hukukunun kaynağı olan bir hukuk kuralına yapılan aykırılık, bu 

yolla elde edilen delile “hukuka aykırı delil” sıfatı kazandıracaktır. Doktrinde “hukuka aykırı 

deliller” kavramı, genel olarak “kaynağını, elde edilme usul ve esasları kanunda olmayan ve 

hiçbir şekilde yargılamada değerlendirilmeleri mümkün olmayan deliller” şeklinde 

tanımlanmaktadır
4
.  

Suçla, şüpheli/sanıkla ilgili tüm delillerin hukuka uygun yollarla elde edilmeleri ve 

yine hukuka uygun yollarla değerlendirilmeleri gerekir. Bu nedenle, öncelikle günümüz 

ihtiyaçlarına uygun düşebilecek delil elde etme yöntemlerini “hukuk devleti” ile “dürüst 

yargılanma” ilkeleri ışığında düzenleyen ceza yargılaması normlarına ve sonrasında da bu 

normların tatbikini yapabilecek donanım ile kalifiye personele ihtiyaç bulunmaktadır.  

Delillerin toplanması ile ilgili ceza muhakemesi normları bir bütün olup, bunları 

önemli ve önemsiz olarak derecelendirmek mümkün olmadığı gibi, isabetli de değildir. Bu 

normlar, bir taraftan kişi hak ve hürriyetlerini korumak ve diğer taraftan da kişileri fazla 

mağdur etmeksizin ceza soruşturmalarını ve kovuşturmalarını yapabilmek amacıyla yürürlüğe 

konulmuşlardır. Ceza yargılaması normlarına ve bu normlarda gösterilen usul ve esaslara, 

aralarında ayırım yapılmaksızın kamu görevlileri dâhil herkes tarafından uyulması gerekir. 

Delillerin toplanması ile ilgili kurallar arasında bir ayırım yaparak, bazı normlara aykırı 

davranışları göz ardı etmek hukuk adına mümkün değildir.  

 

B. Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi 

 

Türk Ceza Yargılaması Hukuku, yargı makamının delilleri takdir yetkisi konusunda 

“vicdani delil sistemi”ni
5
 ve dolayısıyla “serbest delil sistemi”ni kabul etmiştir. Böylece, 

sadece kanun koyucunun öngördüğü ispat şekilleriyle bir iddianın ispatlanabilmesi anlamına 

gelen “kanuni delil sistemi” uygulanmamaktadır. Vicdani delil sisteminde yargı makamı, 

sanık hakkında mahkûmiyet kararı verebilmek için, ortaya konan delillerle taşıdığı şüpheyi 

yenmek zorundadır. Bu sistemde her şey delil olabilir ve yargı makamı da bu delilleri 

serbestçe değerlendirmek suretiyle bir sonuca ulaşır. Deliller, ispat için hukuk düzeninin 

kabul ettiği vasıtalardır
6
. 

Yargı makamı delilleri değerlendirirken serbest olup, kanuni ispat kurallarıyla bağlı 

değildir. Bununla birlikte, yargı makamının bu konudaki yetkisi bazı hallerde kanun koyucu 

tarafından sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmalardan birisi de, hukuka aykırı delillerdir. Bir 

delil hukuka aykırı ise, o delil yargı makamı tarafından vicdani kanaatin oluşmasında 

kullanılamayacaktır.  
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Günümüzde ceza yargılamasının amacı, keyfi kararların verilmesi değil, maddi 

gerçeğe ulaşılması, fakat her şeye rağmen ve ne pahasına olursa olsun maddi gerçeği elde 

etmek değildir. Bir başka ifadeyle, ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla, 

sınırsız, hukuk kurallarına aykırı ve sanık haklarını hiçe sayan yöntemler izlenemez.  

Modern ceza yargılaması hukukunda, tahkik değil, itham sistemi kabul edilmiştir. Bu 

sistemde, suçlayan ile karar veren makamlar farklıdır. Suçlayan taraf, hukuka uygun yol ve 

yöntemlerle elde ettiği delillerden hareketle şüpheli ve sanığı suçlamalı, isnadını bu şekilde 

kanıtlamaya çalışmalıdır. Karar makamı ise, “dürüst yargılanma hakkı” ışığında adaletin 

yerine gelmesini sağlamalıdır. Bu sebeple, ceza yargılaması normlarının kabul etmediği 

delillerin ve bu normlara ters düşülerek elde edilen delillerin, yargı makamı tarafından 

değerlendirilmeye alınmaması gerekir. Çünkü bu deliller, “hukuka aykırı deliller” olarak 

nitelendirilirler ve yargı makamının “vicdani delil sistemi”ndeki hareket sahasının sınırını 

teşkil ederler
7
.  

Yargı makamı, maddi gerçeğe ulaşabilmek için, hukuk kurallarının öngördüğünün 

tersine ve dolayısıyla “hukuk devleti” ilkesini ihlal ederek karar verebilme yetkisine sahip 

değildir. Yargı makamı bu sınırın dışına çıkacak olursa, vereceği karar da elbette hukuka 

aykırı bir karar olacaktır. Böylece kanun koyucu, “vicdani delil sistemi”nde yargı makamına 

bir sınırlama getirmiş olmaktadır. Esasında bu sistemde yargı makamı, maddi gerçeğe 

ulaşabilmek için toplanan her delili serbestçe takdir edebilmeli ve kanuni ispat kuralları ile de 

bağlı olmaksızın vicdani bakımdan şüphesini yenmek suretiyle bir karara varabilmelidir. İşte 

bu noktada kanun koyucunun getirdiği sınır, sadece hukuk kurallarına uygun olan delillerin 

yargı makamı tarafından değerlendirmeye alınmasına imkân tanınmasından ibarettir. Bu 

sınırlama, hukuk devleti ilkesi ve bu ilkenin ışığında ortaya çıkan “dürüst yargılanma 

hakkı”nın doğal bir sonucudur. Böylece, hukuka aykırı olduğu tespit edilen bir delilin 

yargılamada kullanılmasının önüne geçilebilmekte ve iddia hukuka uygun delillerle 

ispatlanamamakta ise, o iddianın sonuçsuz kalması gündeme gelmektedir
8
.  

Kanun koyucu, “vicdani delil sistemi”nde yargı makamı için “yasak bölge” 

öngörmekle, hukuk kurallarını çiğnemek pahasına maddi gerçeğe ulaşılmasının önüne 

geçmeyi amaçlamıştır. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller, “hukuka aykırı delil” 

niteliğini taşıyacaklarından, hukuka uygunluğun baştan sona hüküm süreceği ceza 

yargılamasında kullanılamazlar ve hükme esas alınamazlar.  

Delillerin toplanması ile ilgili kurallardaki eksiklik veya hatalı uygulama, hukuka 

aykırılıklara ödün verilmesi amacıyla kullanılamaz. Cezalandırabilme yetkisine sahip olan ve 

adli makamlar vasıtasıyla yargı kuvveti kullanan ve harekete geçiren Devlet, bir başka erk 

olan yasama kuvvetini kullanan kanun koyucudan kaynaklanan eksik veya hatalı 

düzenlemeden veya idari makamların yanlış uygulamalarından yararlandırılmamalıdır.  

 

C. Hukuka Aykırı Delil 

 

“Hukuka aykırı delil” kavramı, yalnızca hukuka aykırı elde edilen ilk delil değil, bu 

delil vasıtasıyla elde edilen diğer delilleri de kapsar. Hukuka aykırı deliller arasında öncelik-
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sonralık ayırımı yapılmamalı ve temeli hukuka aykırı bir fiil veya işleme dayanan tüm deliller 

“hukuka aykırı delil” kabul edilerek yargılamada değerlendirme dışı bırakılmalıdır. CMK 

m.148/3’e göre (CMUK m.135/a), yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa 

dahi delil olarak kullanılamaz. Hukuk düzeni esaslarına uygun olarak delil elde edilmesi ve 

değerlendirilmesi işlemine getirilen sınırlamalar delil yasakları olarak nitelendirilmektedir
9
.  

Hukuka aykırı şekilde uygulanan yakalama, gözaltına alma ve zorla getirilme 

tedbirleri (bkz. CMK m.90, m.91, m.98 ve m.146) sırasında ifadesi alınan ve ikrarı elde edilen 

kişinin beyanı da hukuka aykırı delil sayılmalı ve yargılamada kullanılmamalıdır. Örneğin, 

gözaltına alma ve zorla getirilme tedbirleri sırasında dikkate alınan şartlar ve uygulanan 

süreler birbirinden farklıdır. İşte bu noktada, zorla getirilme tedbirinin tatbiki sırasında 

gözaltına alma süresi ve usulü uygulandığında, hem tedbir ve hem de sonuçları bakımından 

hukuka aykırılık gündeme gelecektir.  

Hukuka aykırı tatbik edilen yakalama ve gözaltına alma tedbirleri, sadece bu sırada 

elde edilen ikrar ve delilleri zedelemekle kalmayacak, bundan başka bu aşamada uygulanan 

diğer koruma tedbirleri ile sonuçlarına da şüphe ile bakılmasına yol açacaktır. Bu durumda 

yalnızca, yakalama ve gözaltına alma tedbirlerinden tümü ile bağımsız olarak hukuka uygun 

şekilde tatbik edilen koruma tedbirleri ve bu yolla toplanan deliller yargılamada 

kullanılabilecektir. Yani delil yasakları beraberinde hukuka aykırı deliller bakımından 

değerlendirme yasağı da getirecektir
10

. Hukuka aykırı deliller kavramı geniş olarak 

algılanmalıdır. Hukuka aykırı olarak delil elde edilmesine getirilen yasaklar “delil yasakları” 

kavramı ile ifade edilmektedir. Örneğin, hukuka aykırı uygulanan yakalama sonucunda üst 

araması yapılması ve delile ulaşılması halinde, yakalamaya bağlı olarak devam eden bu tedbir 

ve elde edilen delil hukuka aykırıdır.  

Aynı şekilde, hukuka aykırı alınan ifade ve elde edilen ikrar yoluyla iletişimin 

denetlenmesi tedbiri tatbik edildiğinde, şüpheliden elde edilen ikrarın yanında, iletişimin 

denetlenmesi tedbiri ve sonuçları da hukuka aykırı sayılacaktır. Çünkü hukuka aykırı deliller 

vasıtasıyla elde edilen deliller de lekelendiğinden, hukuka aykırı nitelik taşımaktan 

kurtulamayacaktır. İnsan haklarını ihlal eden-etmeyen, önemli-önemsiz, büyük-küçük hukuka 

aykırılıklar gibi ayırımlar yapmak ve bu sayede bazı delilleri yargılamada kullanılabilir hale 

getirmek yanlış olup, hukukla da bağdaşmaz. Temeli ve dayanağı çürük olan bir yapının 

ayakta tutulmaya çalışılması hatalı olacaktır.  

İnsan hak ve hürriyetleri bahane edilerek ve önemli olanın gerçeğe ulaşmak olduğunu 

söyleyerek bazı hukuka aykırı delilleri yargılamada kullanılabilir hale getirmek, esasında 

hukuku ve insan hak ve hürriyetlerini çiğnemekten başka bir anlam taşımayacaktır.  
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II. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN CEZA YARGILAMASI 

HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Ceza yargılaması hukukunda, delillerin hukuka aykırı elde edilmesinde oranlılık, 

ölçülülük gibi sübjektif kavramlardan hareket edilmesi ve bu şekilde kamu yararı ile bireyin 

hak ve hürriyetleri arasında bir denge aranarak, bireyin hak ve hürriyetlerine yönelik ihlalde 

aşırıya gidilmemesi, bir başka ifadeyle kamu yararının gözetilmesinin gerekli olması halinde, 

bir soruşturma ve kovuşturma kapsamında hukuka aykırı şekilde edilen delilin 

kullanılabileceğini ileri sürmek de kabul edilemez. Sübjektif bir değerlendirme yapılarak, 

ihlal edilen hak ile bu yolla elde edilen yararın mukayesesi suretiyle kamu yararının 

gözetilmesi ve kamu düzeninin korunmasının ön plana çıkarılması anlayışı, neticede “hukuk 

devleti” ilkesini ihlal edeceği gibi, her olaya göre değişen, keyfi uygulanacak ve “hukuka 

aykırı delillerin yargılamada kullanılamayacağı” esasını ihlal eden bir sonuca da 

kendiliğinden varacaktır
11

.  

Yargıtay CGK 29.11.2005 gün, 2005/7-144 E. ve 2005/150 K. sayılı kararında
12

, 

hukuka aykırı yapılan aramadan bir gün sonra adli kollukta şüpheliden alınan ifadenin hukuka 

uygun kabul edilmesi gerektiği, bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma ve kovuşturma 

aşamalarında sanığın hakkındaki ihbarla uyum gösteren ve hayatın olağan akışına da uygun 

düşen özgür ve samimi ikrarı karşısında, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla izinsiz Hint 

keneviri ekmek suçunun sübut bulduğu sonucuna oyçokluğu ile varmıştır. Kurul, hukuka 

aykırı delillerin yargılamada kullanılamayacağına vurgu yapmakla birlikte, bir ihbar üzerine 

tatbik edilen hukuka aykırı arama tedbiri sonrasında adli kolluk tarafından sanıktan elde 

edilen ikrarı ise geçerli saymış ve özelikle “hukuka aykırı delillerin uzak etkisi/zehirli ağacın 

meyvesi de zehirlidir” esasını ihlal eden ve hukuka aykırı yolla elde edilen delilin 

kullanılabilmesinin önünü açabilecek bir karar vermiştir. Çoğunluk görüşüne katılmayan 

Kurul üyeleri Seyfettin Çilesiz ve Sevgi Saka’ya göre özetle,  

 

“… Sanığın ifadesi, hukuka aykırı yapılan aramadan bir gün sonra kollukta 

alınmıştır. Sanık, arama ve sonuçları anlatıldıktan sonra Hint kenevirlerini 

kendisinin ektiğini söylemiştir. Sanık, tutuklanması için Sorgu Hâkimliğine 

gönderildiğinde, yine kendisine arama ve sonuçları açıklandıktan sonra 

kolluktaki ifadesini tekrar ettiğini söylemiştir. Sanık son olarak, yargılama 

sırasında kendisine iddianame okunduktan sonra ikrarda bulunmuştur. 

İddianamede aynen, ‘Emniyet Kuvvetince yapılan istihbari çalışmalar 

neticesinde, sanığın evinin damında Hint keneviri ektiği ve bundan elde ettiği 

esrarı kullandığı belirlenmiş, elli kök Hint keneviri zapt edilerek imhası 

gerçekleştirilmiş olup, sanığın müsnet suçları işlediği yolunda deliller elde 

edilmiş olmakla …’ denilmektedir. Görülmektedir ki; sanığın ifade, sorgu ve 

savunmasının alındığı her üç aşamada da, hukuk kurallarına uyulmadan 

yapılan arama sonucu Hint kenevirlerinin bulunduğuna dair arama zabıtları 
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önüne konulmuştur. Köşeye sıkıştırıldığını hisseden sanık ise, bu baskı altında 

itirafta bulunmak zorunda kalmıştır. Sanığın hissettiği bu baskı ve köşeye 

sıkışmışlık, CMUK m.135/a hükmünde sayılan yasak yöntemler arasında 

bulunmakla birlikte, hukuka aykırı arama ile elde edilen delilden, yani arama 

sonucu bulunan Hint kenevirlerinin bulunduğuna dair tutanağın kendisine her 

ifade alınışında gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. Böylece sanıktan, 

hukuka aykırı elde edilmiş delil sayesinde itiraf delili elde edilmiş, sanığın 

kendisini suçlaması sağlanmıştır. İtiraf, dolaylı yoldan hukuka aykırı olarak 

elde edilmiştir. CMUK m.254/II hükmüne göre, bu itiraf hükme esas 

alınmamalıdır. … Hukuka aykırı olarak sanıktan elde edilen ifadeden ve 

hukuka aykırı yapılmış bir ev araması sonucunda elde edilmiş delilden yola 

çıkılarak başka delillere ulaşılabilir. İşte bu durumda ortada hukuka aykırı 

delil niteliğini taşıyan bir ifade veya arama sonucunda elde edilen bir delil 

vardır ki, bu deliller de yargılamada kullanılamaz. … Arama ve arama sonucu 

elde edilen deliller ve buna bağlı tutanaklar hukuka aykırı olarak 

yapıldığından yok hükmündedir. Olayımızda değerlendirme dışıdır. … Hukuka 

aykırı arama sonucunda elde edilen delil yok sayıldığından, maddi konusu 

(Hint kenevirleri) ele geçmeyen olayımızda makul şüphe ile de desteklenmeyen 

mücerret ikrar sanığın mahkûmiyetine yeterli değildir. Kaldı ki, esrar elde 

etmek amacı ile Hint keneviri ekmek suçunda, Hint keneviri suçun maddi 

konusudur. Olayda, hukuka aykırılık nedeniyle Hint keneviri ele geçmediği 

gözetildiğinde, suçun oluşmadığı sonucuna varılmalıdır; zira söz konusu bitki 

elde edilmeden, elde edilse dahi bitkinin Hint keneviri olduğu bilirkişi raporu 

ile saptanmadan suç oluşmamaktadır”.  

 

Bir delil hukuka aykırı elde edilmişse ve o delilden şu veya bu şekilde hareketle başka 

delile, yukarıdaki Yüksek Mahkeme kararına konu olduğu şekilde sanığın ikrarına 

ulaşılmışsa, artık hukuka aykırı aramadan bağımsız olarak bu ikrarın dikkate alınması ve sırf 

ikrarın elde ediliş şeklinin hukuka uygunluğu önem taşımayacaktır. Çünkü ilk delil hukuka 

aykırı olduğundan, bu delilin kirlettiği diğer delil de hukuka aykırı sayılmalıdır. Bir koruma 

tedbiri olarak arama hukuka uygun yapılmış olabilir, ancak arama sırasında elde edilen delil 

hukuka aykırı ise, bu hukuka aykırı delilin kullanılabilmesi mümkün olmadığı gibi, aramanın 

hukuka uygun yapılması da bu delildeki hukuka aykırılığı bertaraf etmeyecektir.  

Hukuka aykırı elde edildiği sabit olan bir delilin, başka delillerle desteklenmek suretiyle 

yargılamada kullanılması ve mahkûmiyete esas alınması doğru değildir. Bir delil hukuka 

aykırı yol ve yöntemle elde edilmişse, artık onun yargılamada sanık aleyhine kullanılabilme 

imkânı yoktur. Bu anlamda 1982 Anayasası’nın konu ile ilgili 38. maddesinin altıncı fıkrası, 

sadece hukuka aykırı elde edilen delillerden değil, bu yolla elde edilen bulguları da kapsamına 

alarak, hukuka aykırı yol ve yöntemlerle elde edilen hiçbir şeyin delil olarak kabulünün 

mümkün olamayacağına açıklık getirmiştir. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi 26.07.2005 

günlü, 2004/5366 E. ve 2005/2368 K. sayılı kararında
13

, bir terör örgütü tarafından işkenceyle 

sorgulandığı, bu sırada ölümle yüz yüze kaldığı tespit edilen bir kişinin ses tespitini içeren 
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teyp kasetinin delil olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. Kararda, yalan söyleme olasılığı 

çok düşük olan bir ortamda, ölümle yüz yüze bulunan bir kişinin sözlerinin, teröristler önünde 

baskı altında söylenmesi sebebiyle tek başına delil olarak değerlendirilmesi mümkün olmasa 

bile, bu şekilde bir bulgunun tüm dosya kapsamı ile uyumlu olmasından dolayı tamamlayıcı 

delil olarak kullanılmasında bir sakınca bulunmadığına işaret edilmiş ve Yerel Mahkeme 

kararı bir kısım sanıklar aleyhine bozulmuştur. Elbette Yargıtay’ın bu bozma kararına iştirak 

etmek mümkün değildir.  

Bir bulgu ve delil hukuka aykırı elde edilmişse, artık onun tek başına veya başka 

delillerle desteklenmek suretiyle yargılamada kullanılabilmesi veya böyle bir bulgu veya 

delilin tüm dosya kapsamı ile uyumlu olmasından bahisle tamamlayıcı delil olarak 

nitelendirilebilmesi mümkün değildir.  

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 22978/05 başvuru numaralı Gaefgen-Almanya davası 

ile ilgili 30.06.2008 tarihinde verdiği kararda, bir erkek çocuğunun kaçırılıp öldürülmesi 

olayında, kaçırılan çocuğun yerinin tespit edilmesi amacıyla polis tarafından sanığa yapıldığı 

anlaşılan baskı ve basit düzeyde fiziksel şiddetin sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların 

somut olayın özellikleri ışığında ceza yargılaması hukuku açısından hukuka aykırı olmadığına 

yoğun tartışmalarla ve oyçokluğu ile karar vermiştir. Mahkeme, sanıktan zorla elde edilen 

beyanın delil olarak kullanılamayacağını, ancak sırf hayatta olduğu zannedilen çocuğun yerini 

bulmak ve bu çocuk lehine meşru savunmanın yapıldığından hareketle hukuka uygunluğun 

varlığını kabul etmiştir. Mahkeme, hukuka aykırı şekilde sanıktan elde edilen beyanın 

yargılamada delil olarak kullanılamayacağını, fakat bu yolla elde edilen ceset ile üzerindeki 

bulguların yan delil olduğunu kabul ederek, bunların sanık aleyhine delil olarak 

kullanılmasında İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6. maddesine yönelik ihlalin 

gerçekleşmediğine karar vermiştir. Hâkim Kalaydjieva ise, sanığa uygulanan baskı ve basit 

fiziksel şiddet sonucunda elde edilen bulgu ve delillerin ceza yargılaması sürecinde 

kullanılamayacağı, bu nedenle somut olayda dürüst yargılanma hakkının ihlal edildiği görüşü 

ile karara katılmamış ve muhalif kalmıştır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, maalesef somut 

bir olayın özelliklerinden hareketle ve diğer davalar için bağlayıcı olmasa da, hatalı karar 

vermiştir.  

Türk Hukuku’nda, hukuka aykırı delillerin kullanılamayacağına dair açık hükmün 

varlığı karşısında, artık mutlak-nispi ayırımına gidilmesinin yanlış olacağını kabul etmek 

gerekir. Ayrıca Türk Hukuku, yukarıda saydığımız net hükümler vasıtasıyla hukuka aykırı 

delillerin uzak etkisini de kabul etmiş bulunmaktadır. İşte karşı olduğumuz “delil yasakları” 

veya “yasak deliller” olarak adlandırılan teori ve bu teoriden hareketle yapılan mutlak-nispi 

aykırılık ayırımı, maalesef hukuka aykırı delillerin ceza yargılaması sürecinde kullanılmasının 

önünü açabilecektir. Bu sebeple, yasal dayanakların gösterdiği şekil ve şartlar dışında elde 

edilen delillerin hukuka aykırı sayılıp, tümü ile yargılama dışı bırakılmaları, hatta dava 

dosyasının dışına çıkarılmaları gerektiğini düşünmekteyiz.  

“Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması” başlıklı CMK m.206 ila 218’in delillerin 

dava dosyası dışına çıkarılmasına imkân vermediği, bu konuda Yasada açık hüküm olmadığı, 

en azından delillerin hukuka aykırı olup olmadıklarının tespiti amacıyla delillerin dosyada 

kalması gerektiği, hukuka aykırı olduğu tespit edilen delilin dava dosyasında sırf kalmış 

olmasının hâkimi etkilemeyeceği ileri sürülebilir.  



CMK m.206 “Delillerin ortaya konulması ve reddi” başlığı altında, hukuka aykırı olan 

delillerin mahkeme tarafından reddedileceğini, yani dosya dışına çıkarılması gerektiğini 

düzenlemiştir. Belirtmeliyiz ki, bir delilin hukuka aykırı olup olmadığının incelenmesi 

davanın başında yapılmalı, bu konudaki iddialar da sonraya bırakılmaksızın o an 

değerlendirilip karara bağlanmalıdır.  

Sadece hukuka aykırı yolla elde edilen delil değil, bu delil vasıtasıyla elde edilen diğer 

bulgu ve deliller de hukuka aykırı sayılır. Yargıtay kararları ışığında, hukuka aykırı delillerle 

ilgili birkaç karara daha işaret etmek istiyoruz. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 29.03.2007 gün, 

2004/9288 E., 2007/2197 K. sayılı ve 17.04.2007 gün, 2007/10476 E., 2007/2703 K. sayılı 

kararları ile hukuka aykırı deliller bakımından oldukça isabetli kararlar vermişti
14

. 29.03.2007 

tarihli karara göre, “Suç tarihinde yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK m.97/II hükmü ve 

aynı yönde hüküm bulunan 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK m.119/4 

hükmü gereğince, ‘Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı 

yerlerde arama yapabilmek için, o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi 

bulundurulur.’ hükmüne aykırı davranılması suretiyle dava konusu eşyanın usulsüz yapılan 

arama sonucu ele geçmesi ve aleyhe başka da delil bulunmaması nedeniyle, sonucu itibariyle 

beraat kararı doğru olduğundan, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün 

onanmasına oybirliği ile karar verildi”.  

Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 17.04.2007 tarihli kararı da, yukarıda zikrettiğimiz Daire 

kararını, yapılan aramadan elde edilen delillerin hukuki niteliği itibariyle teyit etmektedir. Bu 

kararda ilave olarak,  

 

“… Yargıtay Yüksek Ceza Genel Kurulu’nun 29.11.2005 gün, 2005/7-144 E. ve 

2005/150 K. sayılı kararında da belirttiği üzere, soruşturma ve kovuşturma 

işlemleri gerçekleştirildikleri tarihte yürürlükte bulunan usul kurallarına 

uygun olmalıdır. Dosyada hakim tarafından verilmiş bir arama kararı mevcut 

ise de; arama işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 1412 sayılı 

CMUK’nın arama ile ilgili 97/II. maddesi hükmünde ‘hakim veya cumhuriyet 

savcısı bulunmaksızın’ konut veya işyerinde ya da kapalı alanlarda arama 

yapabilmek için ihtiyar heyeti azalarından veya komşularından iki kişinin 

bulundurulacağı düzenlendiğinden, somut olayımızda bu hususa riayet 

edilmeden hukuka aykırı olarak yapılmış bir arama sonucu elde edilen deliller 

de, suç tarihinde yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK m.254’deki, 

‘Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri 

deliller hükme esas alınamaz.’ hükmü gereğince, Mahkemece geçerli bir delil 

olarak gözetilemeyeceğinden ve sanık aleyhine mahkumiyeti gerektirecek 

başkaca da yasal delil bulunmadığından, bu nedenlerle beraat kararı verilmesi 

gerekirken, sanığın aramada ele geçen ürünler üzerindeki desenlerin tescilli 

olup olmadığını kavrayabilecek ehliyete sahip olmadığı gerekçesiyle beraat 

kararı verilmesi doğru değil ise de, açıklanan nedenlerle … beraat kararının 

onanmasına karar verilmiştir.” gerekçesi ortaya konulmuştur.  
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Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin hukuka aykırı deliller ile ilgili yukarıdaki kararlarına 

katıldığımızı ve Dairenin hukuki dayanaklarda haklı olduğunu belirtmek isteriz. Ancak 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 26.06.2007 gün, 2007/7-147 E. ve 2007/159 K. sayılı oyçokluğu 

ile verdiği kararında, bizce hatalı bir şekilde Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin yukarıdaki 

uygulamasına ters düşen bir sonuca vararak, Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 17.04.2007 gün, 

2007/10476 E. ve 2007/2703 K. sayılı kararını kaldırmıştır
15

. Müşahhas bir olayla ilgili 

verilen bu Ceza Genel Kurulu kararı, elbette diğer olay ve kararları bağlayıcı nitelik 

taşımamaktadır. Ancak, Yüksek Mahkemenin hukuka aykırı delillere bakış açısı itibariyle 

hatalı olduğunu ve “bir delilin hukuka aykırı elde edilmesi halinde, bu hukuka aykırılığın 

boyutu ve türü ne olursa olsun kullanılamayacağına” dair Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından 

verilen kararın, gerek konu ile ilgili yasal mevzuata ve gerekse hukuka aykırı deliller 

hususundaki kabule uygun düştüğünü belirtmek isteriz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 

26.06.2007 tarihli kararında özetle,  

 

“… her şekle aykırılığın aynı zamanda bir hak ihlaline de yol açacağı şeklindeki 

bir kabulün doğru olmadığı, bu anlamda olayımızda olduğu gibi ‘hakim, savcı, 

iki ihtiyar heyeti üyesi veya iki komşu’ bulunmadan yapılan bir aramada, 

CMUK m.97’ye şekli bir aykırılık sözkonusu ise de, herhangi bir hakkın ihlal 

edildiğini söylemenin son derece güç olduğu, bu nedenlerle yapılan arama 

sonunda elde edilen bornozların CMUK m.254 kapsamında ‘hukuka aykırı 

olarak elde edilmiş delil’ olarak mütalaa edilmemesi gerektiği, … usulüne göre 

alınmış arama kararına istinaden, herhangi bir hak ihlaline neden olunmadan 

yapılan arama sonunda ele geçen delillerin, sırf arama sırasında bulunması 

gereken kişilerin orada bulunmaması suretiyle şekle aykırı hareket ettiğinden 

bahisle ‘hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil’ sayılmaları ve mahkumiyet 

hükmüne dayanak teşkil edememeleri kabul edilemez.” gerekçesine yer 

verilmiştir.  

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı, hukuka aykırı delilleri sübjektif olarak 

sınıflandırmış, hak ihlali-şekle aykırılık biçiminde keyfi olarak ayırıma tabi tutmuş, gerek 

1982 Anayasası’nın 38. maddesinin altıncı fıkrası, gerekse CMUK m.254/II ile şu an 

yürürlükte olan CMK m.206/2,a ve m.217/2 hükümlerine de aykırı karar vermiştir. 1982 

Anayasası’nın 38. maddesinin altıncı fıkrasına göre, “Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular 

delil olarak kabul edilemez”.  

Anayasa hükmü, “delil” kavramına yer vermeksizin hukuka aykırı elde edilen delilleri 

“hukuka aykırı bulgu” olarak nitelendirmiş ve bunların hiçbir şekilde “delil” olarak kabul 

edilemeyeceğini ifade etmiştir. Maddede geçen “kanun” kelimesinin “hukuk” kelimesini 

karşılamadığı, kanun dışında kalan tüzük ve yönetmelik gibi alt normlara aykırılığın, bir delili 

hukuka aykırı delil niteliğine getirmeyeceği gibi garip bir iddianın anlamlı ve kabul edilebilir 

bulunması mümkün değildir. Çünkü normlar hiyerarşisinde, kanun, diğer alt normlar olan 

tüzük ve yönetmelik gibi düzenleyici tasarrufların üstünde yer almaktadır. Tüzük ve 

yönetmelik kanuna aykırı olamayacağından, kanuna aykırılığın yeterli olduğunu, ancak 
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Anayasanın 38. maddesinin altıncı fıkrasında geçen “kanun” kelimesinin bu konudaki tuhaf 

tartışmaların önüne geçmek amacıyla “hukuka aykırılık” olarak düzeltilmesinde veya 

anlaşılmasında yarar olacağını düşünmekteyim. Şu an yürürlükte olmayan CMUK m.254/2’ye 

göre, “Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller 

hükme esas alınamaz”. Yürürlükteki CMK m.206/2,a’ya göre ise, “Ortaya konulması 

istenilen bir delil aşağıda yazılı hallerde reddolunur; a) Delil Kanuna aykırı elde edilmişse”, 

yine aynı Kanunun 217. maddesi hükmünde, “Yüklenen bir suç hukuka uygun şekilde elde 

edilmiş her türlü delille ispat edilebilir”. “Hukuka kesin aykırılık halleri” başlıklı 289/1-i’ye 

göre, “Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da, aşağıda yazılı hallerde hukuka 

kesin aykırılık var sayılır: … i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile 

dayanması”. Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu, mutlak-nispi delil 

yasağına yer vermeksizin, bu ayırım ve benzeri ayırımlara değinmeksizin, sübjektiflik taşıyan 

ve “hukuk devleti” ilkesinden sapan uygulamaların önüne geçebilmek amacıyla tartışmasız 

düzenlemeler öngörmüştür. Bu nedenle, CMK m.148’de (Eski CMUK m.135/a) yer alan 

yasak sorgu yöntemlerini “mutlak delil yasağı” kabul edip, diğer hukuka aykırılıkları “nispi 

delil yasağı” kapsamında görmek suretiyle hukuka aykırı delillerin önünü açmaya çalışmak, 

hem yürürlükteki ceza yargılaması normlarına aykırıdır ve hem de Türk Ceza Yargılaması 

Hukuku bu tür bir ayırıma elverişli değildir.  

Hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğu ülkemizde, hukuk normları ile hukukun ilke ve 

esaslarına aykırı olan işlem ve kararların üzerine cesaretle gidilmesi ve bunlardaki hukuka 

aykırılıklara ödün verilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Gerçeği ortaya çıkarmak, 

mağdurun haklarını korumak ve adalete ulaşmak gibi zorunlulukların, bazı hukuka 

aykırılıklara ve sanık haklarına ağır bastığının savunulması özellikle hukuk devletinde söz 

konusu olamaz. Hukuka aykırı davrananı cezalandırıp, delili kullanmak yöntemi de sorunu 

çözmeyeceği gibi, aksine hukuka aykırılıkların sayısını artırıcı etki yapacaktır. Zaten bu 

hukuka aykırılık olmasa idi dahi hukuka aykırı sayılan delil elde edilecekti savunması da, 

gerçekleşen hukuka aykırılığı bertaraf etmeyecektir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 16.01.2008 

günlü, 2006/10268 E. ve 2008/192 K. sayılı oyçokluğu ile verdiği kararında
16

, Yargıtay 7. 

Ceza Dairesi’nin yukarıda zikrettiğimiz kararlarını destekleyici mahiyette sonuca varmış ve 

Yerel Mahkeme kararını bozmuştur. Kararda, sanıkların bir terör örgütüne yardım ve yataklık 

yaptıkları, ilçe merkezinde eylem yapma hazırlığı içinde oldukları konusunda yapılan istihbari 

çalışmalar ve alınan duyumlar üzerine Savcılık Makamından izin alınarak, sanıkların birlikte 

oturdukları evde yapılan aramada çek-yatın altında suça konu iki adet el bombası bulunmuş 

ise de, aramanın CMUK m.97/2 ve CMK m.119/4 hükümlerine aykırı yapıldığı, bu şekilde 

elde edilen hukuka aykırı delillerin hükme esas alınamayacağı isabetli bir şekilde ortaya 

konulmuştur. Daire üyelerinden Halil Akdağ ise, aramadaki aykırılığın sadece şekli unsurdan 

ibaret olduğu, bu aykırılığın yapılan aramayı hukuk dışı hale getirmiş sayılamayacağı, 

aramanın yapıldığı ortam, zaman ve koşullar dikkate alındığında, o sırada arama yapılan 

yerde ihtiyar heyetinden veya komşudan iki kişinin bulundurulmasının fiilen mümkün 

olamayacağı hususunun gözden kaçırılmamasının gerektiği, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler 

değerlendirildiğinde, somut olaydaki aramanın şekli unsur noksanlığının bir hak ihlali olarak 

kabulü durumunda, kamu yararı ile orantısının göz ardı edilmiş sayılacağı, bu gibi durumlarda 
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bombaların yakalanmaması ve kullanılması sonucunda toplumda meydana gelebilecek zararın 

mutlaka düşünülmesi gerektiği düşüncesini gerekçe göstermek suretiyle söz konusu bozma 

kararına muhalif kalmıştır. Karara muhalif kalan üyenin bu düşüncesine iştirak etmek, hem 

hukuka aykırılığı dikkate almamak ve hem de arama sırasında meydana gelebilecek menfi 

durumları görmezden gelmek anlamını taşıyacaktır. Hakim ve savcının katılmadığı 

aramalarda o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişinin hazır bulundurulması, söz 

konusu aramanın hukuka uygun şekilde ve hiçbir yanlışlık yapılmadan tamamlanması 

amacına dayanmaktadır. Bundan başka, kanun koyucunun açık bir şekilde yapılacak bir 

aramada uygulanmasını istediği bir kurala aykırı davranmak suretiyle elde edilen sonucun 

hukuka uygun sayılmasını ve yargılama sürecinde kullanılmasını savunmak, her şeyden evvel 

“hukuk devleti” ilkesinin açık bir ihlali olacaktır.  

Günümüz tatbikatında, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun konu ile ilgili 

tartışmasız hükümlerine rağmen, yerel mahkemelerin ve Yargıtay’ın hatalı kararlar verdiğini, 

maalesef Anayasa m.138/1’e ters düşen uygulamalara imza atıldığını ve delillerdeki hukuka 

aykırılıkların, ya önemsenmeyerek veya adalet adına göz ardı edildiğini, hukuka aykırılıkların 

devamına cesaret verildiğini ifade etmek isteriz. Özellikle Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 

hukuka aykırı delillerin uzak etkisi ile sübjektif olarak “küçük” veya “önemsiz” olarak 

adlandırılan, bu yolla insan hak ve hürriyetlerini ihlal etmediği söylenen hukuka aykırılıkları 

dikkate almamakta, bu uygulamaya 7. Ceza Dairesi ile 8. Ceza Dairesi’nin istikrarlı kararları 

dışında bazı ceza daireleri tarafından destek verildiğini görmekteyiz. Bu tür uygulamaların 

hatalı ve hukuka aykırı olduğunu, hangi sebeple olursa olsun mevcut hukuk kurallarına herkes 

gibi yargı makamlarının da uyması ve bu kuralları uygulaması gerektiğini belirtmek isteriz. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 119. maddesinde düzenlenen “arama kararı” müessesesi, 

sadece şüpheli ve sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerin aranmasını 

değil, bu yerlerin yanında Kanunun 117. maddesinde “Diğer kişilerle ilgili arama” başlığı 

altında öngörülen yerlerde yapılacak aramayı, dolayısıyla mağdura ait yerlerin aranmasını da 

kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle mağdura ait veya mağdurun zilyetliğinde bulunan yerlerin 

aranması, 119. maddede gösterilen şekilde arama emri verilmesi ve arama kararı alınmasına 

bağlıdır. Aksi halde, mağdura ait veya mağdurun zilyetliğinde bulunan yerlerde yapılacak 

arama ve el koyma iş ve işlemleri ile bu şekilde elde edilecek deliller hukuka aykırı kabul 

edilecektir. Bu çerçevede, Türk Ceza Kanunu’nun 26. maddesinin ikinci fıkrasında 

düzenlenen ilgilinin, yani mağdurun rızası da, rıza ile yapılan arama ve el koyma iş ve 

işlemelerini hukuka uygun hale getiremeyecektir. Çünkü Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 117. 

ve 119. maddelerinde, mağdurun rızasına bağlı olarak arama tedbirinin tatbikine imkân veren 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda açık düzenlemeye yer verilmedikçe, mağdurun 

rızasıyla yapılan arama sonucunda elde edilen delilin şüpheli ve sanık aleyhine 

kullanılabilmesi mümkün değildir. Arama ve el koyma tedbirine şüpheli ve sanık aleyhine 

başvurulduğu dikkate alındığında, mağdurun rızasının yapılacak aramada yeterli görülmemesi 

gerektiği anlaşılacaktır. Aynı şekilde, şüpheli ve sanığın muvafakati ile de şüpheli ve sanığa 

ait veya bu kişilerin zilyetliğinde bulunan yerlerin aranması hukuka uygun değildir. Bu yolla 

elde edilen delillerin de hukuka uygun sayılmayacağını belirtmek isteriz. Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 119. maddesinin birinci fıkrasında, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

cumhuriyet savcısının yazılı emrine bağlı olarak kolluk tedbirine arama tedbirine 

başvurulması kabul edildiğinden, bu özel düzenleme karşısında 161. maddenin üçüncü 



fıkrasının arama tedbiri bakımından uygulama alanı bulamayacaktır. 161. maddenin üçüncü 

fıkrasına göre, “Cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hallerde, 

sözlü olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir”. Bu genel düzenleme, 

arama tedbiri bakımından özel nitelikli düzenleme olan 119. madde nazarında uygulama alanı 

bulamayacaktır. Dolayısıyla, kamuya açık olmayan kapalı mahallerde gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde adli arama yapılabilmesi, sadece cumhuriyet savcısı tarafından verilecek 

yazılı emirle mümkündür. Kanun koyucu, hukuka aykırı deliller konusunda nispi-mutlak 

ayırımı yapmamış ve hukuka aykırılığın küçük ve büyük olanı şeklinde bir düzenleme 

öngörmemiştir. Bu nedenle, kanun koyucunun iradesine aykırı olacak şekilde hukuka 

aykırılıkların ve hukuka aykırı delillerin sınırlandırılması, bir kısım hukuka aykırı delillerin 

yargılamada kullanılmaya çalışılması doğru değildir.  

Hukuka aykırı deliller açısından, ilk aşamada hukuka aykırı yol ve yöntemle elde edilen 

delil ile bu delilden hareket ederek toplanan delil arasında da fark bulunmamaktadır. Her iki 

delil de yargılamada kullanılmamalıdır. Bu anlayış, kesinlikle suçların tespiti ve suçluların 

cezalandırılmasına engel olmak şeklinde yorumlanmamalıdır. Çünkü bu düşünce, herkese 

lazım olan ve lazım olacak, otorite karşısında kişi hak ve hürriyetlerinin güvencesini savunan, 

“hukuk devleti” ilkesi ile “hukukun üstünlüğü” esasını azami seviyede benimseyen bir 

anlayışın ürünüdür. Elbette suçların tespiti ile suçluların cezalandırılması, toplum düzeni ile 

başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması açısından zorunludur. Zaten hukuk kuralları da, 

toplum düzeninin ve özellikle kişi hak ve hürriyetlerinin korunması için vardır. Ancak bu 

koruma, keyfi, sırf güce ve otoriteye dayalı şekilde uygulanamaz.  

Ceza yargılamasında delil toplamaya ilişkin usul ve esaslar, “süs olmaları için” değil, 

adli makamlar tarafından uyulmaları için konulmuşlardır. Suç işlediği iddia edilse bile şüpheli 

ve sanığa ithamda bulunulduğunda, bu sırada iş ve işlemleri yürüten adli makamların 

öncelikle hukuka uygun davranması gerekir. Aksi halde, hukuk kurallarına ihtiyaç yoktur. 

Hukuk kuralları istenildiğinde ihlal edilmeleri için değil, elbette uyulmaları için vardır. Bazı 

gerekçeler göstererek, hukuka aykırılıkları “adalet” veya “kamu yararı” gibi kavramlar adına 

görmezlikten gelmek, hem doğru değil ve hem de mevcut kuralları ihlal edip, sözde adaletin 

yerine gelmesi adına adaletsizliğe yol açmak demektir. Hiçbir hukuka aykırılığa göz 

yumulmamalıdır. Bugün önemsiz hukuka aykırılığa göz yumulduğunu söyleyen, yarın da 

önemli hukuka aykırılıkları önemsiz gibi gösterip göz ardı edebilir. Bu mantık ve sübjektif 

takdir yetkisi kullanımının kabulü mümkün değildir. Hukuka aykırılığı, önemli-önemsiz, hak 

ihlal eden-şekli ihlal biçiminde ayırabilecek somut bir ölçüt olmadığı gibi, böyle bir ölçüt 

koymak ve savunmak da hukuki açıdan mümkün değildir.  

Hukuka aykırı delil toplayanın bu fiilinin suç teşkil etmesi halinde, onu cezalandırmak 

da bir çözüm değildir, çünkü hem bu fiili suç kabul edip ve hem de suç ürünü olan delili 

yargılamada kullanmak kabul edilemez. Bir delil, ya hukuka uygun şekilde elde edilmiş veya 

hukuka aykırı şekilde toplanmıştır.  

Hukuka aykırı elde edilen delili sonradan hukuka uygun hale getirmeye çalışmak veya 

bu noktadaki hukuka aykırılığı birtakım nedenlerle görmezden gelmek son derece hatalıdır. 

Hukuka aykırı delil, şüpheli/sanık aleyhine kesinlikle kullanılamaz, ancak bu delilin sanık 

lehine olduğu tespit edilmişse, masum bir kişinin cezalandırılmaması için istisnai olarak bu 

delilin soruşturma ve kovuşturmada değerlendirmeye alınması yerindedir.  



Ceza yargılaması hukuku, suçu ve suçu işleyeni tereddütsüz bir şekilde bulmak için 

faaliyet gösterir. Bu sırada kişi hak ve hürriyetleri en büyük tehlike altında olan kişi, ne 

mağdur ve ne de toplum olup, şüpheli/sanık sıfatını taşıyandır. Bu nedenle yargı makamı, 

sanık sıfatını alan ve yargılanan bir kişiyi, sadece ihtimallere ve şüpheye dayanarak mahkûm 

edemez. Bir başka ifadeyle yargı makamı, hukuka aykırı delil de olsa sanık lehine olan bir 

delili göz ardı ederek, ispat bakımından tam bir sonuca varmaksızın ve şüphesini yüzde yüz 

yenmeksizin sanığın suç işlediğine ve mahkûmiyetine karar vermemelidir.  

Günümüzde tartışmasız olarak kabul edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine göre, 

hâkim ispat bakımından bir sonuca varamazsa ve şüphesini yüzde yüz giderememişse, o 

hususu ispatlanamamış sayacak ve bu doğruluda karar verecektir. İşte bir hukuka aykırı delil 

elde edilmiş ve bu delil de sanığın suçu işlemediğini göstermekte veya onun hakkındaki suçun 

ispatını şüpheli hale getirmekte ve bunun aksi de ispatlanamamakta ise, o hukuka aykırı delil 

yargılamada kullanılacaktır. “Gerçekte masum olan veya hakkında sadece şüphe bulunan, 

fakat hakkındaki şüphe giderilememiş kişinin haksız yere ceza almaması” gerekliliği, sanık 

lehine olan bir hukuka aykırı delilin ceza yargılamasında kullanılabilmesi için yeterli 

görülmelidir. Kanaatimizce, kim tarafından yapılmış olursa olsun suç isnadı altında bulunan 

ve zayıf olan kişinin suçsuzluğunun korunması adına, hukuka aykırı delilin lehe kullanımına 

dair istisna kabul edilmelidir.  

Suçun işlenip işlenmediği ve kim tarafından işlendiği gerçeğine ulaşılabilmesi yolları, 

hiçbir şekilde burada anlattığımız gerekçeyle sınırsız bırakılamaz ve genişletilemez. Bir başka 

ifadeyle, benzer mantıktan hareket edilmek suretiyle gerçeğe ulaşmak noktasında sanık lehine 

olanlar kadar, aleyhine olanların da kullanılabilmesi isteği sert bir şekilde “hukuk devleti” 

ilkesine çarpacaktır. Sanık lehine elde edilen hukuka aykırı delillerin kullanılabilmesi amacı, 

“masumiyet/suçsuzluk” karinesinin korunması esasına dayanmaktadır. Bunun dışında modern 

ceza yargılaması hukuku, sırf maddi gerçeğe ulaşmak bahanesiyle kişi hak ve hürriyetlerinin 

göz ardı edilmesine imkân tanımaz.  

Yargılama normlarının kamu düzeni ve yararına ilişkin olduğu iddiası da sanığın lehine 

olan hukuka aykırı delilin yargılamada değerlendirilebilmesinin önüne geçemez. Hakkında 

suç isnat olunan kişi sanıktır ve bu sıfatı da isteyerek almamıştır. Ayrıca hukuka aykırı delil, 

sanığın masum olduğunu veya suçu işlediğine dair iddianın şüpheden kurtulamadığını ortaya 

koymakta ise, isteği dışında sanığın tehlike altına giren hak ve hürriyetlerinin korunması adına 

o hukuka aykırı delil değerlendirmeye alınmalıdır.  

Delillerin toplanması ile ilgili normlar birer hukuk kuralı olarak, insan hak ve 

hürriyetlerini korumak amacıyla konulmuşlardır. Bu sebeple, yargı makamı tarafından bir 

delilin hukuka uygun elde edilip elde edilmediği mutlaka incelenmeli ve hukuka aykırı olduğu 

tespit edilen delil yargılama dışında bırakılmalıdır. Bu inceleme, kovuşturma ve kanun yolu 

aşamalarında delil toplama yöntemleri ve elde edilen sonuçlarla ilgili şartların esas ve şekil 

yönleri bakımından yapılmalıdır. Sadece hâkim tarafından verilen arama, iletişimin 

denetlenmesi kararlarının varlığı, o koruma tedbirinin ve sonuçlarının hukuka uygun olarak 

kabulü için yeterli görülemez. Yasanın aradığı şartların somut olayda gerçekleşip 

gerçekleşmediği incelenmeli, bu konuda yalnızca mevzuatın öngördüğü hükümlerin karar 

metinlerinde yer alması ile yetinilmemeli, söz konusu şartların somut olayda oluşup 

oluşmadığına bakılmalıdır.  



1982 Anayasası’nın 141. maddesinin üçüncü fıkrası esas alınarak, tüm mahkeme ve 

hâkim kararlarının gerekçeli olması aranmalıdır. Örneğin, CMK m.135 ila m.138’de kabul 

edilen iletişimin denetlenmesine dair kararda şu şartların varlığı aranmalıdır;  

• Hâkim kararı olmalıdır; 

• Şüpheli ve sanık bakımından kuvvetli suç şüphesinin varlığı, talep yazısında somut şekilde 

ortaya konulmalıdır; 

• Başka şekilde delil elde etme imkânının kalmadığı hususu talep yazısında somut olarak 

belgeleri ile ortaya konulmalıdır; 

• Talebe konu isnat, CMK m.135/6'da yer alan katalogdaki suçlardan olmalıdır (İçeriği kayda 

alınmaksızın kimin kiminle konuştuğuna dair şüpheli ve sanığın iletişiminin tespiti ve şüpheli 

ve sanığın yakalanabilmesi amacıyla mobil telefonun yerinin belirlenmesi hariç); 

• İletişimin denetlenmesi talep yazısında ve hâkim kararında, yüklenen suçun türü, hakkında 

tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim 

bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilmelidir. Bu 

şartların herhangi birisinin somut olayda bulunmadığının tespiti durumunda ise, uygulanan 

yöntem ve delil hukuka aykırı kabul edilmelidir. Bunun aksini yapmak ve hukuka aykırı delili 

yargılamada kullanmak, yargı makamının verdiği kararı hukuka aykırı kılacaktır.  

 

III. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN ULUSLARARASI CEZA 

MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Lahey’de görev yapmak üzere 2002 yılında, uluslararası toplumu ilgilendiren suçların 

soruşturulması ve kovuşturulmasının “suçta ve cezada kanunilik”, “eşitlik” ve “tabii hâkim 

güvencesi” ilkelerine uygun şekilde yapılması amacıyla, suç ve cezalar ile soruşturma ve 

kovuşturma usullerini gösteren Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsü yürürlüğe konulmuş 

ve Ülkemizin henüz taraf olmadığı ve yargı yetkisini tanımadığı, tamamlayıcı yargı yetkisini 

haiz Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Roma Statüsü tartışma konumuz olan 

“hukuka aykırı deliller” hakkında ilginç bir hükmü kapsamına almıştır. Roma Statüsü’nün 

“Deliller” başlıklı 69. maddesinin yedinci ve sekizinci paragraflarına göre, “Bu Statüyü veya 

uluslararası kabul görmüş insan haklarını ihlal ederek elde edilen deliller aşağıdaki hallerde 

kabul edilemez: a) İhlal, delillerin geçerliliğine ciddi şüphe düşürmüşse, b) Delillerin kabulü 

yargılamanın saygınlığını ciddi şekilde zedeleyecek veya yargılamanın saygınlığına ters 

düşecekse. Bir devlet tarafından toplanan delillerin, davayla ilgisi veya kabul edilebilirliği ile 

ilgili karar verirken Divan, o devletin ulusal yasalarının uygulanması konusunda karar 

veremez”. Böylece Roma Statüsü, hukuka aykırı delillerin kovuşturma aşamasında 

kullanılabilmesinin önünü açmıştır. Statü, hukuka aykırı delillerin kullanılmasına imkân 

tanımış, hukuka aykırı deliller konusunda sübjektif bir sınıflandırma öngörmüş ve bu 

sınıflandırmayı, insan haklarının ihlali bakımından dahi alt ayrıma tabi tutarak, bazı hukuka 

aykırı delillerin kullanılmasına izin vermek gayreti içine girmiştir. Bu anlayış, insan 

haklarının ön planda tutulduğu ve tutulması gerektiği modern ceza yargılaması hukukuna ters 

düşmektedir. Böyle bir anlayışa küçük çaplı dahi olsa izin vermek, ispat kurallarının 

sübjektifleşmesine ve sonrasında ispat yükünün yön değiştirmesine dahi yol açabilecektir. 



Statünün 69. maddesinin sekizinci paragrafına göre Divan, bir delilin davayla ilgisi veya 

yargılamada kullanılabilirliği bakımından karar verirken, delili toplayan devletin bağlı olduğu 

ceza yargılaması normlarının uygulanması hakkında karar veremeyecektir. Divan, bir devlet 

tarafından toplanan delillerin davayla ilgisini, hukuka uygunluğunu ve kabul edilebilirliğini 

bağlı olduğu hukuk kuralları çerçevesinde inceleyecektir. Önceden elde edilen delillerin, 

Divan tarafından sonradan kendi bağlı olduğu usul kurallarına göre değerlendirilecek olması 

sebebiyle, Divanın “tamamlayıcılık” özelliğine ters düşülmüştür. Bir delilin elde edildiği anda 

geçerli olan hukuka göre değerlendirilmesi ve dolayısıyla, sadece Divan tarafından yapılan 

yargılamaya konu soruşturma veya kovuşturma sırasında elde edilen deliller açısından 

Divanın bağlı olduğu usul kurallarının tatbik edilmesi isabetli olacaktır. Bunun dışında delilin 

toplandığı anda, o delilin elde edilmesi ile ilgili geçerli olan ve uygulanan bir hukuk sistemi 

ve ispat kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar dairesinde elde edilmesi gereken delil, eğer 

sanığın aleyhine olacak şekilde Statünün içerdiği ve Divanın bağlı olduğu yargılama 

normlarını ihlal etmekte ise, hukuka aykırı delil olarak kabul edilmeli ve Divanda cereyan 

edecek yargılamada kullanılamamalıdır. Ancak elde edilen delil, sanığın lehine olacak şekilde 

toplanmış ve elde ediliş şekli itibariyle geçerli olan iç hukuk kurallarına ve/veya Divanın bağlı 

olduğu ispat kurallarına ters düşecek biçimde toplanmışsa, bu durumda istisnai olarak sanık 

lehine bu delil veya delillerin yargılamada kullanılmasının önü kapatılmamalıdır. Divan, delil 

toplayan devletin ceza yargılaması kurallarının somut olayda ne şekilde tatbik edildiği 

hakkında karar veremese de, önceden elde edilen delillerin hukuka uygun yoldan toplanıp 

toplanmadığı konusunda o devletin hukuk kurallarını dikkate almak suretiyle önceden 

toplanan deliller hakkında karar verebilmelidir. Çünkü bir delil elde edildiği sırada geçerli 

olan hukuk kurallarına aykırı yolla toplanmışsa, artık o delilin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldırmak mümkün değildir. Bu anlayış, Statünün “Uygulanacak hukuk” başlıklı 21. 

maddesinin birinci paragrafının (c) bendinde yer alan iç hukuk kurallarının tatbiki esaslarına 

da uygun düşmektedir. Ancak Divanın yeni bir yargılama yaptığından hareketle, önceden 

toplanan delillerin hukuka uygunluğu konusunda, Divanın bağlı olduğu usul kurallarına göre 

ayrıca değerlendirmenin yapılması gerektiği fikri de ileri sürülebilir. Buna göre Divan 

önündeki dava ile ilgili bir delilin, ister Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Makamı 

tarafından yapılan soruşturma veya Divan tarafından görülen dava sırasında ve isterse iç 

hukukta yürütülmüş olan soruşturma veya kovuşturma aşamasında elde edilmiş olsun, hukuka 

aykırı yol ve yöntemlerle elde edilip elde edilmediği veya yargılamada kullanılmasını 

önleyecek şekilde ve bilinçli olarak delilin kirletilip hukuka aykırı hale getirilip getirilmediği 

hususlarının Divan tarafından ve Divanın bağlı olduğu uluslararası ispat hukuku kuralları 

çerçevesinde değerlendirilmesi isabetli olacaktır. Aksi halde, bilinçli bir şekilde önceden iç 

hukukta konu ile yetkili kılınan otorite tarafından kirletilen ve etkisizleştirilen delillerin 

kullanımı yolu ve bunun yanında da Statü çerçevesinde kabul edilen ispat hukuku kurallarının 

esas alınıp tatbiki imkanı ortadan kalkabilecektir. Elbette yukarıdaki düşünce bir karşı fikir 

olarak ortaya konulabilir. Kanaatimizce bu noktada mühim olan, bir delilin elde edildiği 

sırada geçerli bulunan hukuk kurallarına uygun toplanıp toplanmadığı ve bu aşamada bilinçli 

bir şekilde kirletilip kirletilmediğinin tespitidir ki, işte Uluslararası Ceza Divanı’nın bağlı 

olduğu ispat kurallarının tatbiki, bu ikinci aşama ve olayın Divanın yargı yetkisi çerçevesine 

girmesi sonrasında elde edilen delillerle sınırlı olarak gündeme gelmelidir.  



Uluslararası Ceza Mahkemesi, önceden veya sonradan elde edilen bir delilin hukuka 

uygun olup olmadığını kendisinin bağlı bulunduğu “Usul ve Delil Kuralları” başlıklı Belgeye 

göre tayin edecektir. Dolayısıyla, bir delilin iç hukuk aşamasında elde edilişi sırasında o an 

yürürlükte olan iç hukukun ispat kuralları uyarınca hukuka aykırılığı söz konusu olsa bile 

Divan, bu delili kendisinin bağlı olduğu ispat kurallarına göre değerlendirmelidir. Divan, iç 

hukukta görülen bir ceza soruşturması veya kovuşturmasına müdahale etmişse, ya usule aykırı 

soruşturma ve kovuşturma yapıldığı ve/veya soruşturma ve kovuşturma yapmaktan imtina 

edildiği veya soruşturma ve kovuşturmanın hiç yapılamadığı şüphesi ortaya çıkmıştır. Divan 

bir meseleyi soruştururken ve kovuştururken, hukukilik denetimi yapan temyiz makamı gibi 

hareket edemez. Çünkü Divan prensip olarak, failler cezasız kalmasınlar diye kurulmuş bir 

mahkeme olup, iç hukuktaki soruşturma ve kovuşturmalarda sanıklar lehine hukukilik 

denetimi de yapan bir temyiz makamı gibi görevli ve yetkili kılınmamıştır.  

Hukuk kurallarının belirlediği usul ve esaslar dâhilinde ve hukuk kurallarını ihlal 

etmeden toplanan kanıtların yargılamada delil olarak kabul edilebilmesi ve değerlendirmeye 

alınabilmesi mümkün olmalıdır. “Hukuk devleti” ilkesi ve bu ilke kapsamında yer alan 

“dürüst yargılanma hakkı” delillerle ilgili bu tespitin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

nedenle, hukuka aykırı delillerin yargılamada kullanılmasını kabul etmenin ve bu yöndeki 

düşünceyi “hukuka uygunluk” kavramıyla bağdaştırmanın imkânı bulunmamaktadır. Adından 

da anlaşılacağı üzere “hukuka aykırılık”, hukuka uygun olmamak ve hukuk kurallarının 

gösterdiği usul ve esasları ihlal etmek anlamına gelmektedir. Elde ediliş şekli suç teşkil etsin 

veya etmesin, bu sıradaki hukuk kurallarının ihlali önem taşısın veya taşımasın hukuka aykırı 

bir şekilde elde edilen bir delili, “önemsiz hukuka aykırılık” veya “küçük hukuka aykırılık” 

veya “sanık haklarını ihlal etmeyen hukuka aykırılık” gibi birtakım sübjektif içerik taşıyan 

(kabul edilemez) ölçütler koyarak, sözde adaletin sağlanması esasını ön plana çıkarıp, “hukuk 

devleti” ilkesini göz ardı etmek suretiyle ceza yargılamasında kullanmanın savunulabilir bir 

yanı bulunmayacaktır.  

 

IV. DELİL YASAKLARININ ÖZEL HUKUK AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Öğretide zehirli ağacın meyvesi olarak tanımlanan hukuka aykırı delillerdir ve AY m. 

38/6 uyarınca kanuna aykırı elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Bir delil, 

kişilerin Anayasayla tanınmış hakları çiğnenerek elde edilmişse hukuka aykırıdır. Ancak 

delilin elde edilişinde hukuka uygunluk nedenleri varsa aykırılık ortadan kalkar. 

Görüntü kayıtları ve fotoğrafların, gizli teknik yöntemlerle kişilerin bilgisi dışında 

çekildiği, özel hayata müdahale edilerek elde edildiği durumda bu deliller, delil olarak kabul 

edilemez. Çünkü özel hayatın gizliliği, AY m. 20 yanında, İnsan hakları Evrensel 

Bildirgesinin 12.maddesi ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m. 8’de temel hak olarak 

korunmuştur. 

Buna karşın fotoğraf ve görüntü kayıtlarının örneği bir boşanma davasında 

kullanılması halinde hukuka uygun delil sayılacak mıdır? TMK m. 185, eşlerin sadakat 

yükümlülüğünü düzenlemiştir. Bu kapsamda evliliğin yasal yükümlülükler alanının, diğer eş 

için dokunulamaz olamayacağı görüşü ile yukarıda sözü edilen AY m. 20 ile evrensel 



belgelerdeki özel hayatın gizliliğinin sadakat yükümlülüğüne dayanarak eşler arasında ileri 

sürülemeyeceği savunulmaktadır. 

Öğretide “kişilerin özel alanına girerken yapılan müdahalelerin hukuka aykırı olması 

durumunda, özel hayata müdahale vardır” denilirken, fotoğraf, teyp kaydı örnek olarak 

verilmektedir.  Eşin kanunsuz elde edilen görüntü ve kayıtlar hukuka uygun kabul edilemez. 

Çünkü ceza hukuku açısından suç olan bir eylem sonucu elde edilen bulguların özel hukukta 

eşlerin sadakat yükümlülüğü gerekçe gösterilerek hukuka uygun delil olarak kabulü, açıkça 

AY m. 38/3 aykırı olacaktır. TMK m. 2 uyarınca hukuk kötü niyeti korumaz. Bu bulguların 

delil olarak kabulü ise, görüntüleri saptayan kötü niyetli kişilerin amaçlarına ulaşmasını 

sağlayacaktır. Oysa toplum tıpkı vücut gibi içine sızan zararlı unsurlara karşı topyekûn 

mücadele etmelidir. Ceza hukukunda kullanılması yasak olan bir delilin Anayasanın kesin 

buyruğuna karşın özel hukukta kullanılmasının, hangi nedenle olursa olsun kabulü, bu savaşta 

toplumun gücünü azaltır. Türk Toplumunun demokratik ve özgürlükçü niteliği her alanda 

korunmalıdır. Özel hukuk alanında da açıkça kanuna uygunluk sebebi olmadığı sürece yasak 

deliller açısından hukuka aykırı kabul edilmesi gerektiği görüşündeyiz. Yargıtay HGK 

2002/2-617 E.,  2002/648 K. ve 25.09.2002 tarihli kararında
17

: 

 

“….Yerel mahkeme, davalı kadının izni alınmadan, kendisi tarafından 

tutulan #günlük# isimli defterin içeriğinin bu davada, koca tarafından delil 

olarak ileri sürülemeyeceği, günlük içeriğinin davalı kadının gizlilik alanına, 

sırlarına dahil olduğu, davalının #kişilik haklarını# ilgilendirdiği, 

incelenmesi ve değerlendirmeye tabi tutulmasının mümkün olmadığı; Tek 

başına tanık beyanlarının da davacı savını kanıtlamadığı, davacı kocanın 

davalı kadını döverek ağır kusur içinde olup davalıya yüklenecek herhangi 

bir kusurun varlığı ispatlanamadığı gerekçesiyle direnme kararı vermiştir.  

Uyuşmazlık; davalı kadının güven sarsıcı davranışlar içerisinde 

bulunup bulunmadığı, sözü edilen davranışların ispatı ile ilgili olarak davalı 

tarafından tutulan #GÜNLÜK# isimli defterin delil niteliğinde değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği noktalarındadır….. 

#Zehirli ağacın meyveleri# olarak ifade edilen hukuka aykırı olarak 

elde edilen delillerin değerlendirilmesi konusunda Medeni Usul Hukukunda 

açık bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Öncelikle konuyu öğreti bakımından incelemekte yarar vardır.  

Berkin, usulsüz veya kanunsuz yahut hukuka aykırı yoldan elde 

edilmiş delile dayanılarak hüküm verilemeyeceği görüşündedir. Yazara göre, 

posta memuru ile anlaşarak ele geçirilmiş ve mahkemeye sunulmuş olan 

başkalarına yazılmış mektupların veya evli erkeğin ilişki kurduğu ve ileride 

evlenmek istediği kadına yazdığı mektupların çalınarak boşanma davasında 

delil olarak kullanılması caiz değildir# görüşünü ileri sürmüştür.  

( Bkz.Prof.Dr.Berkin N. Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi 

İst. S.734 ).  

                                                           
17

 (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 25.11.2011. 

http://www.kazanci.com/


Üstündağ #hukuka aykırı yollardan elde edilmiş olan delillerin 

değerlendirilmesi konusunda usul kanunumuzda bir hüküm bulunmadığını 

belirtmekte, kitabının bir başka yerinde #sesin gizlice banda alınması halinde 

buna daha sonra bir ispat vasıtası olarak dayanmanın mümkün olduğunu 

açıklamaktadır. Örnek olarak Alman Mahkemesinin kararına gore, insan 

seslerinin konuşanın muvafakati olmaksızın tespiti kişilik haklarına bir saldırı 

olmakla beraber, gizli ses almayı haklı kılan nedenlerin mevcudiyeti halinde 

bu şekilde bir tecavüze müsaade edilmesi gerektiğinin kabul edildiğini 

belirtmektedir. Alman Mahkeme kararına esas teşkil eden olayda evli kadın, 

kocasına defalarca hakaret etmiş ve bütün bunları a mahkemede inkar 

edeceğini de ilave etmiştir. Bunun üzerine koca açmayı tasarladığı boşanma 

davası icin bu sahneleri teybe almıstır ( Bkz. Prof.Dr. Üstundag S. Medenı 

Yargılama Hukuku C.1-II, İst.2000 S.627 ve 762 ).  

Prof. Dr.Pekcanıtez#e göre, kişilik haklarının, özel yaşam alanı ve sır 

alanının ihlali sonucu elde edilen teyp bandı, fotoğraf, çalınmış veya el 

konulmuş aşk mektupları delil olarak değerlendirilemez. Hukuka aykırı 

olarak elde edilen delilin değerlendirilmesi konusunda Medeni Usul 

Hukukunda da geçerli olan dürüstlük kuralı esas alınarak karar verilmeli ve 

bu konuda her somut olayda değerlendirme yapılmalıdır. Bu konuda ihlal 

edilen kanun hükmü ile ispatlanmak istenen menfaat arasında amaca 

uygunluk hususu da esas alınmalıdır. Diğer taraftan gizli şekilde ele geçirilen 

tüm deliller hukuka aykırı delil olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin, bir 

telefon görüşmesinde, telefondaki ses yükseltici veya ikinci bir dinleme aleti 

sayesinde tarafların söylediklerinin duyulması sonucu yapılan açıklamalar ve 

bu konudaki tanıklık geçerli olmalıdır. Kişilik hakkının ihlali sonucu elde 

edilen delilin kullanılmasına hakkı ihlal edilen kişi izin verirse bu delil 

mahkemece kullanılabilir  

( Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, 2.Bası, Ankara 

2001/s. 390 vd. )  

Hukuka aykırı elde edilen delillerin değerlendirilmesi konusunda 

Medeni Usul Hukukunda açık bir yasa hükmü olmadığı halde, Ceza 

Yargılamaları Usulü Yasasında açık düzenleme yapılmıştır. Bu yasanın ( 

CMUK ) 254/2.maddesinde #koğuşturma makamlarının hukuka aykırı şekilde 

elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz.# denilmiştir. Burada söz geçen 

hukuka aykırılıklardan birisi de Özel hayata yapılan haksız müdahaledir. 

Ancak özel hayatın gizli alanı dediğimiz ve sadece bireyi ilgilendiren alanın 

hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek alandır. Örneğin kişinin cinsel yaşamı 

böyledir. Hayatın bu gizli alanı ihlal edilerek bir delil elde edilmiş ise, bunu, 

kim, nasıl ve hangi amaçla elde etmiş olursa olsun söz konusu delil Ceza 

Mahkemesinde delil olarak kullanılamaz. Zira hayatın gizli alanı bir delil 

elde etme yasağı teşkil eder. ( Öztürk, B.Yeni Yargıtay Kararları Işığında 

Delil Yasakları, Ank. 1995, S.116 vd. ).  

Not Defteri ile Hıristiyan kültüründe çok önemli yer turan Günlüğün 

özelliklerine değinmekte yarar vardır. Günlük, Hıristiyan Kültürünün bir 



parçasıdır ve içinde insanın iç dünyasını ilgilendiren son derece gizli ve özel 

hayatın dokunulmaz alanı oluşturan bilgiler yer alır. Günlüğü tutan kişi 

yaşadığı günün değerlendirilmesini, vicdani muhasebesini yapar ve bunları 

Günlüğüne yazar. örneğin sevdiği kızla evlenmeden cinsel ilişkiye girip 

girmediğini, cinsel tercihlerini yazar. Kiliseye günah çıkarmaya giderken 

Günlüğünü beraberinde götürür. Bu günlükte özel hayatın gizli bilgileri yer 

alır. Somut olayda davalı tarafından tutulan not defterinin anlatılan günlük 

ile bir ilgisi bulunmadığı açıktır. Not defterinin Ceza Yargılamasında delil 

olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır ( Özturk a.g.e. 

S.118 vd. ).  

Somut olayda, tarafların birlikte yaşadığı evde evi terk ettikten sonra 

kilitli olmayan yerden elde edilip mahkemeye sunulan zor ve tehdid ile ele 

geçirildiği savunulmayan ve davalı tarafından tutulduğu tartışmasız olan bir 

yapragında davacının kardeşi A.#ın resmi bulunan be icinde #askım 

neredesin, neden gelmedin, sensiz bir saat sene gibi iken koskoca bir gece 

uzun ve karanlık, bir tanem seni ozledım, ne olur gel... ( AŞKIM ) şu anda 

aklımdan geçenleri ve yüreğimin sesini bir bilebilsen seni ne kadar sevdiğimi 

o zaman, ...sensiz olamayacağımı anlayacaksın bir tanem... sen yanımda 

olmayınca kendimi savunmasız ve çaresiz hissediyorum... ne olurdu gitmese 

idin, biliyorum bana ceza verdin, sevgilinle görüşmene izin vermediğinden, 

ama paylaşamam seni asla... sana hiçbir zaman isteyerek ihanet etmedim... 

seni özledim... ölmek istiyorum... aldatmak çok ağır geliyor... # ( 30/1/2000 

saat 03.10 ) #Bana doğum günü hediyen çok acı oldu... sensizim ve acı 

doluyum... aşkım ne olur ara beni alkolün esiri oldum... seni beklediğin halde 

aramıyorsun... artık resminle konuşuyorum... ( 03/02/2000 saat:02.20 ) #seni 

seviyorum sır küpü çocuk# Yazıları bulunan defterin yukarıda anılan görüşler 

doğrultusunda delil olup olmadığının değerlendirilmesine gelince;  

Öncelikli olarak hayatın gizliliğinin korunması esas olmalıdır. Ancak 

somut olayın özelliği bu genel görüşten ayrılmayı gerektiren istisnalar 

içermektedir. Kullanılan deliller çalınmış, tehdit ya da zorla elde edilmiş ise 

burada hukuka aykırılık vardır. Hukuka aykırı yollardan elde edilmemiş 

deliller ise yasak bir delil olarak değerlendirilemez. Boşanma davası zaten 

kişilerin özel yaşamını ilgilendiren bir davadır. Koca eşi ile birlikte 

yaşadıkları mekanda ele geçirdiği eşine ait fotoğrafları, not defterini veya 

mektupları mahkemeye delil olarak verirse, bu deliller hukuka aykırı 

yollardan elde edilmediğinden mahkemede delil olarak değerlendirilir. Aynı 

evde yaşayan kadın, kocanın bu delilleri ele geçirilebileceğini bilebilecek 

durumdadır. Kocanın yatak odasındaki bir dolabın içinde yada yatağın 

altında kadın tarafından saklanan bir not defterini ele geçirmesi, bu mekanın 

eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdüklerini bir yer olduğundan kadın gizli 

mekan kabul edilemez. Hiç kimse evindeki bir mekanda bulduğu bir delili 

hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş sayılamaz.  

Diğer taraftan özel hayatın gizli alanları, özel hayatın gizli alanını 

ilgilendiren delillerle ispat edilebilir. Nasıl ki, kadın başka bir erkekle 



müşterek hanedeki yatak odasında sevişirken koca tarafından kapı kırılarak 

içeri girilmesinde hukuka aykırılıktan söz edilemezse, ortak yaşanan evde 

bulunduran not defterinin elde edilmesi de hukuka aykırı olarak 

değerlendirilemez.  

Eşlerin evliliğin devamı süresince birbirlerine sadık kalmaları yasal 

bir zorunluluktur. Kadının bu konulardaki özel yaşamı, evlilik ile bir araya 

geldiği hayat arkadaşı kocayı da en az kadın kadar ilgilendirmektedir. Bu 

nedenle de davalıya ait hatıra defterinin delil olarak değerlendirilmesinde 

kuşkuya düşmemek gerekir.  

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dinlenen tanıkların 

anlatımlarına, davalı kadın tarafından tutulan not defterinin içeriğine göre, 

davalı kadının evlilik birliği içinde davacı kocaya karşı sadakatsiz 

davranışlarda bulunduğu, bu davranışları nedeniyle davacıya nazaran daha 

ağır kusurlu bulunduğu, tarafların karşılıklı eylemleri nedeniyle müşterek 

hayatın temelden sarsıldığı, evlilik birliğinin devamına imkan kalmadığı 

anlaşıldığından bu gerekçelere ve özel dairenin bozma ilamındaki nedenlere 

göre bozma ilamına uyulması gerekirken eski kararda direnilmesi usul ve 

yasaya aykırı bulunduğundan, direnme kararının bozulması gerekmiştir.” 

 

Yargıtay HGK tarafından verilen karar kanaatimizce isabetli değildir. Zira bir delil 

hukuka aykırı ise tüm hukuk sistemi bakımından hukuka aykırıdır ve bu edenle hem ceza 

hukuku hem de özel hukuk bakımından hukuka aykırıdır ve ceza hukuku bakımından hukuka 

aykırı kabul edilen bir delilin özel hukuk bakımından da hükme esas alınmasına olanak 

bulunmamaktadır.  

 

SONUÇ 

Türk Hukuku’nda “hukuka aykırı deliller” ile ilgili yürürlükteki normlara 

baktığımızda, gerek hukuka aykırı delillerin ve gerekse hukuka aykırı deliller vasıtasıyla elde 

edilmesi sebebiyle bozulan delillerin soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılabilmesi, şüpheli 

ve sanık aleyhine kanıt niteliğini taşıyabilmesi kabul edilmemiştir. 1982 Anayasası’nın 38. 

maddesinin altıncı fıkrasına göre, “Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular delil olarak kabul 

edilemez”. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 206. maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendine göre, “Ortaya konulması istenen bir delil aşağıda yazılı hallerde reddolunur: a) 

Delil, kanuna aykırı elde edilmişse”. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 217. maddesinin ikinci 

fıkrasına göre ise, “Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat 

edilebilir”. Türk Hukuku’nda yürürlükte olan bu hükümler, hukuka aykırı delillerin ceza 

soruşturması ve kovuşturmalarında kullanılamayacağını, delil olarak kabul edilemeyeceğini, 

bunların reddedilip dava dosyasından çıkarılmasını ve delilleri vicdani kanaati ile serbestçe 

takdir eden hâkimin, bu takdir yetkisini kullanırken sadece hukuka uygun yolla elde edilmiş 

delillerle ispatı aramasının gerektiğini tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştur. 1992 yılında 

3842 sayılı Kanunla CMUK’da yapılan değişiklikle elde edilen ve 5271 sayılı Kanunla devam 

ettirilen kazanımlardan vazgeçmemek gerekir. Kanun koyucunun açık bir şekilde yasakladığı 

yöntemlerin öngördüğü delil toplama tekniklerinin ihlal edilmemesi ve yasal düzenlemede 

gösterilen yöntemlerin dışına çıkılmamalıdır. 


