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                                                        ÖZ 
 

 

Meltem Dündar tarafından hazırlanan “K.K.T.C. ve Türk Ceza Yargılaması 

Hukuklarında Çapraz Sorgulama” başlıklı tezin amacı, çapraz sorgulamayı bir itham 

sistemi kurumu olarak ele alarak, K.K.T.C. ve Türk Ceza Yargılamaları açısından 

değerlendirmektir.    

 

Bu amaç doğrultusunda tez, çapraz sorgulamaya  ilişkin genel bilgilerin yer 

aldığı ilk bölümün ardından,  K.K.T.C. ve Türk Ceza Yargılaması Hukuklarında 

çapraz sorgulamanın ayrı iki bölümde incelendiği üç temel bölümden oluşmaktadır. 

 

 

                                    ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis prepared by Meltem Dündar “Cross Examination in 

T.R.N.C. and Turkish Criminal Procedure Law” is, to take cross examination as an 

adversarial system institution and evaluate it in view of T.R.N.C. and Turkish 

Criminal Procedure.  

 

To achieve this purpose,  the thesis is formed by three chapters. After the first 

chapter which contains general information about cross examination, the following 

two chapters separately study about cross examination in T.R.N.C. and in Turkish 

Criminal Procedure Law. 
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                                 ÖNSÖZ 

 

Çarpışmalı avukatlığın temel kavramlarından birisi olan çapraz sorgulamayı 

inceleme konusu yaptığımız “K.K.T.C. ve Türk Ceza Yargılaması Hukuklarında 

Çapraz Sorgulama” başlıklı çalışmamızda, çapraz sorgulamayı, genel özellikleri ve  

iki ülke yasal düzenlemeleri çerçevesinde ele almaya çalıştık. Anglo- Amerikan ceza 

yargılamasının temel kavramlarından olan çapraz sorgulama, avukatlık tekniğini ve 

yeteneğini ön plana çıkaran yapısı ile, davanın seyrini savcı ve avukatın hukuk bilgisi 

ve yeteneğine bağlamaktadır. Bu özelliği ile çapraz sorgulama, hukukçuları 

cezbetmekte ve bilinmez olduğu oranda korkutmaktadır.  

 

İnceleme altına aldığımız iki ceza yargılaması hukukundan biri olan, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ceza Yargılaması’ndaki çapraz sorgulama uygulamasının 

kökeni, ülkenin tarihine dayanmaktadır. Kıbrıs’ın 1878 yılında İngiliz egemenliği 

altına girmesi ile birlikte, İngiliz Hukuku’na göre şekillenen ceza yargılama 

mevzuatı, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve son olarak 

K.K.T.C.’nde de yürürlüğünü korumuştur.  İtham sistemine dayanan K.K.T.C. Ceza 

Yargılaması’nda çapraz sorgulama, etkin olarak uygulanmakta, esas ve tekrar 

sorgulama ile birlikte ceza yargılamasının bel kemiğini oluşturmaktadır.  

 

Türk Ceza Yargılaması’nda ise; 1929 yılından 2005 yılına değin yürürlükte 

olan, Alman ceza yargılama yasası kaynak alınarak hazırlanmış olan, 1412 sayılı 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kapsamındaki çapraz sorgulama düzenlemesi, 

uygulamada hayat kazanamamıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda çapraz sorgulamaya benzer nitelikte yer alan 

hükmün, tahkik sistemi kaynaklı bir yargılama sistemine sahip Türk Ceza 

Yargılaması’nda, etkin olarak uygulanıp uygulanmayacağı merak konusudur.   

 

Çapraz sorgulama kavramının Türk Ceza Yargılaması’ndaki uygulamasının 

ne şekil alacağının bilinmezlik taşıdığı bu dönemde, ilgili yasal düzenlemeyi yasanın 
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ilgili diğer hükümleri ışığında değerlendirmeye çalışırken, çapraz sorgulamayı etkin 

olarak uygulayan K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nın, ilgili kurallarını ayrıntılı olarak 

incelemeye çalıştık. Çalışmamızla, çapraz sorgulama uygulaması ve kuralları 

açısından, en çok bilinen ve başvuru kaynağı teşkil eden Amerikan ve İngiliz Ceza 

Yargılamaları yanında, K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nın da varlığına işaret etmeyi 

amaçlarken, iki ülke düzenlemelerini karşılaştırmaya çalıştık.  

 

Tezimizin ilk bölümünde, çapraz sorgulamanın tanımı, amacı ve konusunu 

belirledikten sonra, çapraz sorgulamayı itham sistemine özgü bir kavram olarak ele 

alarak, ceza yargılama sistemlerine kısaca değindik. Takip eden iki bölümde ise, 

çapraz sorgulamayı K.K.T.C. ve Türk Ceza Yargılamaları  açısından ayrı ayrı ele 

alarak incelemeye çalıştık.   

 

Bu vesile ile, çalışmamızın her safhasında yardım ve desteğini eksik etmeyen,  

yurtdışından yürüttüğümüz çalışmamıza her türlü kolaylığı sağlayan tez 

danışmanımız Sn. Doç. Dr. Fatih S. Mahmutoğlu’na, kaynak araştırma ve 

teminimizde değerli yardımlarından faydalandığımız Yüksek Mahkeme yargıcı Sn. 

Gönül Erören’e, bilgi ve kaynak paylaşımı ile çalışmamıza büyük kolaylık sağlayan 

Savcı Sn. Ergül Kızılokgil’e ve yardımlarından ötürü müteşekkir olduğumuz 

K.K.T.C. Yüksek Mahkeme kütüphane sorumlusu Sn. Rahme Cenksoy’a bu safhada 

teşekkür etmeyi bir borç olarak kabul ediyoruz.  
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                                 GİRİŞ 

 

Anglo - Amerikan1 ceza yargılamasında temel nitelikte bir konuma sahip olan 

çapraz sorgulama, adil yargılanma hakkı anlayışı ve adil yargılamaya ulaşma amacı 

çerçevesinde, Anglo- Amerikan hukukunu aşarak diğer hukuk sistemlerine dahil 

ülkelerde de yer edinmektedir. Aleyhe tanıklık yapan herkesle yüz yüze gelme ve 

onları sorgulama hakkını ifade eden çapraz sorgulama, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nde, adil yargılanma hakkına ilişkin m.6 hükmünde yer bulmuştur.  

A.İ.H.S. m.6/3,d her sanığın iddia makamı tanıklarını sorguya çekmek veya 

çektirmek hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir. Çapraz sorgulama ile sanık, 

kendisini suçlayan her tanıklığı sorgulama imkanına sahip olup, sanığın sorgulayıp 

güvenilirlik testine tabi tutmadığı tanıklığın yargılamaya dahil olmaması 

sağlanmaktadır. 

 

Anglo- Amerikan hukuk grubundaki ülkelerin ceza yargılaması itham 

sistemine dayanmaktadır. İtham sisteminin, ceza yargılamasını iddia ve savunma 

makamlarının irade, karar ve beyanlarına bağlı tutan anlayışı, çapraz sorgulamanın 

doğumunu sağlamıştır. Taraflarca çağrılan  tanıkların, hüküm veren huzurunda 

sorgulanmaları ile işleyen sistem içerisinde, çapraz sorgulama temel bir fonksiyona 

sahip olmuştur. İtham sistemi uygulaması içerisinde doğan çapraz sorgulama,  

sistemin özellikleri ile birlikte değerlendirildiği ölçüde anlam kazanmakta ve işlevi 

ortaya konabilmektedir.  

 

                                                
1 İngiltere, eski İngiliz Sömürgelerinin oluşturduğu Commonwealth ülkeleri ve A.B.D.’de uygulanan 
hukuk, Anglo- Amerikan hukuku olarak ifade edilebildiği gibi, Anglo- Sakson Hukuku, İngiliz 
Hukuku ve Common Law Hukuku  olarak da isimlendirilmiştir. Bkz. Ergun Özsunay, Karşılaştırmalı 
Hukuka Giriş, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:2130, Hukuk Fakültesi Yayınları No:471, 
1976, s.290- 322.  “Commonwealth ülkelerinin, birbuçuk milyardan fazla nüfusa sahip oldukları 
düşünülecek olursa, Dünya üzerindeki her dört kişiden birinin İngiliz hukukuna tabi olduğu sonucuna 
varılır. Ayrıca bu ülkelerin, Dünya ekonomisinde taşıdıkları önem dikkate alınacak olursa, İngiliz 
hukukunun, hiç (de) öyle sanıldığı gibi küçük bir bölgede, az sayıda kişilere uygulanan bir hukuk 
olmadığı, tam tersine Dünya üzerindeki en önemli hukuk düzeni olduğu ortaya çıkar. Zira, Dünya 
üzerindeki İngiliz hukukuna tabi olmayan diğer kişilerin tümü de kıta Avrupası hukukuna tabi 
olmayıp, İslam, Hindu, Çin ve diğer uzakdoğu hukuk düzenlerine tabidir.” (Arzu Oğuz, 
Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003,  s.254.)  
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Anglo- Amerikan hukuk grubuna dahil K.K.T.C. Ceza Yargılaması 

Hukuku’nda çapraz sorgulama, esas ve tekrar sorgulama ile birlikte, duruşma 

safhasının temelini oluşturmaktadır. İngiliz Hukuku’nun da mevzuatının bir parçası 

olması dolayısıyla, K.K.T.C. Ceza Yargılaması, çapraz sorgulamaya ilişkin detaylı 

düzenlemelere sahiptir.  

 

  1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu döneminde Türk Ceza 

Yargılaması Hukuku’nda da yer alan çapraz sorgulama, uygulamada etkinlik 

kazanamamıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nda ise çapraz sorgulamaya benzer bir düzenleme öngörülmüştür.  C.M.K. 

m. 201 ile getirilen yeni düzenleme, taraflara soru sorma hakkı vermekle yetinmekle 

birlikte, sorgulayan taraf aleyhine beyanda bulunan kişiye yapılacak soru sorma, 

kanaatimizce çapraz sorgulama niteliği taşımaktadır.  

 

Karşı taraf lehine tanıklık yapan kişinin; karakteri, güvenilirliği, ahlaki 

durumu, yaşantısı, arkadaşlıkları gibi, özel hayatının en derin konularına kadar 

sorgulanabildiği çapraz sorgulama, tanığın özel haklarına zarar verilmemesi, dava 

konusundan uzaklaşılmaması için bir takım kurallar çerçevesinde uygulama alanı 

bulmaktadır. Sorgulananın sanık olması durumunda, sanık aleyhine mahkemede bir 

önyargı oluşturulmaması amacına hizmet etmek üzere tanığın çapraz sorgulanmasına 

nazaran daha sıkı kurallara tabi bir çapraz sorgulama  öngörülmektedir. C.M.K. ise, 

soru sorulması sırasında doğabilecek sorunları karşılamak bakımından sadece karşı 

tarafın itirazı imkanını düzenlemekle yetinmiştir.  

 

Tez kapsamında, çapraz sorgulamaya ilişkin kuralların temelde aynı olduğu, 

Anglo- Amerikan ceza yargılamasındaki çapraz sorgulamaya örnek olmak üzere 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’ndaki çapraz sorgulama uygulamasını inceledik. Türk 

Ceza Yargılaması açısından ise, C.M.K. m. 201 hükmünü, soru sormanın çapraz 

sorgulamaya dönüştüğü noktalarla sınırlı olarak ele alarak açıklamaya çalıştık. Dar 

bir kapsama sahip olan m. 201 hükmünün uygulamasında,  K.K.T.C. mevzuatında 

yer alan çapraz sorgulamaya ilişkin kurallara işaret etmeyi amaçladık.  
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İki ülke ceza yargılamasına ilişkin inceleme yapmaya çalıştığımız tez 

kapsamında,  ülkeler arası hukuki terim farklılığının güçlüğünü yaşadık. K.K.T.C. 

mevzuatında “yasa,”  “yargıç,”  “ortak sanık,” “şahadet” ifadelerine yer verilirken, 

Türkiye mevzuatında “kanun”, “hakim”, “suç ortağı” ifadeleri kullanılmıştır. 

Çalışma bütününde “yasa” ve “yargıç” ifadelerine yer vermemiz, çalışmamızın 

üçüncü bölümünü oluşturan Türk Ceza Yargılaması’na ilişkin bölümde mevzuatta 

kullanılan ve aynen yaptığımız alıntılar dolayısıyla yer vermek durumunda 

kaldığımız “kanun” ve “hakim” ifadeleri ile “yasa” ve “yargıç” ifadelerini birlikte 

kullanmak durumunda bırakmıştır. Keza, çalışmanın ikinci bölümünde “ortak sanık” 

ifadesine yer veriyorken, üçüncü bölümünde “suç ortağı” ifadesini kullandık.  

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda gerek mevzuat, gerekse mahkeme 

kararlarında oldukça sıklıkla kullanılan “şahadet” ifadesi Türk Ceza Yargılaması’nda 

kullanılmamaktadır. Bu, K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda İngiliz mevzuat ve 

mahkeme kararlarının da yer bulmasının yarattığı bir durumdur. İngiliz Ceza 

Yargılaması’nda “evidence” olarak ifade edilen her husus, K.K.T.C. Ceza 

Yargılaması’nda “şahadet” olarak tercüme edilmiş ve uygulamada  

kullanılagelmiştir. Dolayısıyla, K.K.T.C. yasa koyucusu ve mahkeme kararları ile 

uyumsuzluk yaratmamak için, faydalandığımız kaynaklardan yaptığımız çevirilerde  

ve tez bütününde “evidence” ifadesini karşılayacak şekilde “şahadet” kelimesini 

kullanmaya özen gösterdik. Dolayısıyla çalışmada, “tanıklık, mahkeme huzurundaki 

beyan, yargıcın hükmüne dayanak yapabileceği hususlar, delil” anlamında olmak 

üzere “şahadet” ifadesine  yer verdik.        

 

Çalışmamız, duruşma safhasındaki bir prosedür olan çapraz sorgulama ile 

sınırlı olduğundan, Türk Ceza Yargılaması’na ilişkin olarak yaptığımız incelemede, 

değerlendirmeye çalıştığımız hükümleri, soruşturma safhasına ilişkin içerdikleri 

ifadelere yer vermeyerek ele aldık. Bunun sonucu olarak, şüpheli ve sanığa ilişkin 

hükümler içeren düzenlemelere sadece sanık açısından yer vererek inceledik.                        

 

Tezimizin, “Genel Bilgiler” başlıklı ilk bölümünde iki alt başlık altında 

çapraz sorgulama kavramını ve itham sistemi ile ilişkisini ortaya koymaya çalıştık.  
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“Çapraz Sorgulama Kavramı” başlıklı ilk alt bölümde, çapraz sorgulamaya ilişkin 

çeşitli tanımlara yer vererek, amacı ve konusunu açıklamaya çalıştık. “Ceza 

Yargılaması Hukukunda Sistemler ve Çapraz Sorgulama” isimli ikinci alt bölümde, 

itham sisteminin ürünü olan çapraz sorgulamanın daha iyi ortaya konabilmesi 

amacıyla,  yargılama sistemlerini tarihsel kökenleri ve gelişimleri açısından ele aldık. 

Öncelikle itham sistemini incelediğimiz ikinci alt bölümde, itham sisteminin çapraz 

sorgulamayı doğuran özelliklerinin altını çizebilmek ve Türk Ceza Yargılaması’nın 

dayandığı temeli ortaya koyabilmek amacıyla, tahkik sistemini, işbirliği sistemi ile 

birlikte ele alarak incelemeye çalıştık. Son olarak, çapraz sorgulamanın oluşumuna 

imkan tanıyan itham sisteminin genel olarak özelliklerini inceleyerek çapraz 

sorgulamanın sistem içerisindeki işlevini ve sistemle uyumunu ortaya koymayı 

amaçladık.  

 

Tezimizin “K.K.T.C. Ceza Yargılaması Hukuku’nda Çapraz Sorgulama” 

başlıklı ikinci bölümünde, çapraz sorgulamayı K.K.T.C. hukuku bakımından ele 

alarak, kuralları ve uygulamasını açıklamaya çalıştık. İkinci bölümün, “Genel Olarak 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması Hukuku” başlığını taşıyan ilk alt bölümünde, Türk Ceza 

Yargılaması’ndan farklı bir yargılama düzenine sahip K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nı 

mevzuat, mahkeme teşkilatı ve duruşma safhasının seyri açılarından ele alarak 

incelemeye çalıştık. Mevzuata ilişkin alt bölümde, çapraz sorgulamaya ilişkin 

düzenlemelerin yer aldığı mevzuata ilişkin açıklamalara yer verdik. Genel olarak 

mahkeme teşkilatına değindiğimiz bölümün ardından ise, çapraz sorgulamanın 

gerçekleştiği duruşma safhasının seyrine değindik. Duruşmanın seyrini genel olarak 

açıkladıktan sonra, esas sorgulama ve tekrar sorgulama safhalarına, çapraz 

sorgulamanın sorgulama safhası içerisindeki konumunu ortaya koyabilmek amacıyla 

değinmeye çalıştık.  

 

İkinci Bölümün “Çapraz Sorgulamanın Süjeleri” başlığını taşıyan ikinci alt-

bölümünde, yargıcın ve çapraz sorgulama yetkisine sahip yargılama süjelerinin 

çapraz sorgulamadaki konumunu ayrı ayrı incelemeye çalıştık. Müteakiben, çapraz 

sorgulanan kişiye göre farklılık arzeden çapraz sorgulama kurallarını, sanığın, tanığın 

ve bilirkişinin çapraz sorgulanması olarak üç ayrı alt bölümde inceledik. 
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İkinci bölümün “Sanığın Çapraz Sorgulanması” başlıklı üçüncü alt 

bölümünde öncelikle, sanığın çapraz sorgulamaya tabi olması için gerçekleşmesi 

gereken koşulları, tarihsel gelişimi ile birlikte açıklamaya çalışıp, sanığın çapraz 

sorgulanmasına ilişkin özel kuralları inceledik. İkinci bölümün “Tanığın Çapraz 

Sorgulanması” başlıklı dördüncü alt bölümünde ise, tanığın çapraz sorgulanmasına 

ilişkin genel bilgilerin ardından, tanığın çapraz sorgulamaya tabi olmadığı istisnai 

durumları beş ana başlık altında toplayarak incelemeye çalıştık. Son olarak tanığın, 

güvenilirliğine ilişkin çapraz sorgulanmasına ilişkin yer alan kuralları ve bu kurallara 

ilişkin özellikleri açıklamaya çalıştık.  

 

“Bilirkişinin Çapraz Sorgulanması” başlıklı beşinci alt bölümde ise bilirkişi 

tanıklığına ilişkin genel bilgilere yer vererek, bilirkişinin çapraz sorgulanmasına 

ilişkin düzenlemeleri açıklamaya çalıştık. İkinci bölümün son alt bölümü olan 

“Çapraz Sorgulama Teknikleri” başlıklı altıncı bölümde ise, çapraz sorgulamanın 

başarıya ulaşabilmesi için uygulanması tavsiye edilen tekniklere kısaca yer vermeye 

çalıştık.  

 

Tezimizin “Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda Çapraz Sorgulama” başlıklı 

üçüncü bölümünde, öncelikle çapraz sorgulama kavramının Türk Ceza 

Yargılaması’ndaki yerini incelemeye çalıştık. “Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda 

Çapraz Sorgulama Kavramı” başlıklı ilk alt bölümde, kısaca yer verdiğimiz genel 

bilgilerin ardından, “5271 sayılı C.M.K.’da Çapraz Sorgulama” başlıklı bölümde, 

yasadaki çapraz sorgulama kavramını, m. 201 hükmünün niteliğini açıklığa 

kavuşturmaya çalışarak incelemeye çalıştık. Müteakiben, 1412 sayılı C.M.U.K. ve 

5271 sayılı C.M.K.’da yer alan çapraz sorgulama ile ilgili düzenlemeleri  

karşılaştırmaya çalıştık. Son olarak ise, 5271 sayılı yasadaki doğrudan soru yöneltme 

kavramını açıklığa kavuşturabilmek amacıyla, “Çapraz Sorgulama ve Doğrudan Soru 

Yöneltme kavramları” başlıklı bölüme yer verdik. 

 

    Türk Ceza Yargılaması’nda çapraz sorgulamayı incelerken, ikinci 

bölümdeki incelemede takip ettiğimiz sırayı takip etmeye çalışarak öncelikle, 

“Çapraz Sorgulamanın Süjeleri” başlıklı ikinci alt bölüme yer verdik. İkinci alt 
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bölümün, öncelikle yargıcın çapraz sorgulamadaki konumunu incelediğimiz ilk alt 

bölümünün ardından sırası ile, Cumhuriyet savcısı, müdafi ve sanık, vekil ve  katılanı 

çapraz sorgulayan olarak ayrı ayrı bölümlerde ele almaya çalıştık. Son olarak ise 

bilirkişinin soru sormasına ilişkin düzenlemeyi   inceledik. 

 

Üçüncü bölümün, “Sanığın Çapraz Sorgulanması” başlıklı üçüncü alt 

bölümde, sanığın çapraz sorgulanması ile ilgili olduğunu düşündüğümüz 

düzenlemelere, dördüncü alt bölümünde ise, tanığın çapraz sorgulanmasına ilişkin 

hükümlere yer vermeye çalıştık. Tanığın çapraz sorgulanmasına ilişkin genel 

bilgilerin ardından tanıkların çapraz sorgulanamayacağı istisnai durumları iki ana 

başlık altında açıklamaya çalışarak, tanığın C.M.K. m. 58/1 gereği sorgulanmasını, 

güvenilirliğine ilişkin sorgulanması başlığı altında incelemeye çalıştık. Üçüncü 

bölümün beşinci alt bölümünde mağdur - katılanın çapraz sorgulanmasını, altıncı alt 

bölümünde ise, bilirkişinin çapraz sorgulanmasını incelemeye çalıştık.  

 

Tezimizin sonuç bölümünde ise, K.K.T.C. ve Türk ceza yargılamalarındaki  

çapraz sorgulamaya ilişkin vardığımız sonuçlara yer verip, iki ülke hukukunun  

çapraz sorgulama açısından farklarına da kısaca değinmeye çalıştık.    

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 



 7 

                         BİRİNCİ BÖLÜM 

                        GENEL BİLGİLER 

 

I.  ÇAPRAZ SORGULAMA KAVRAMI 

 

A. ÇAPRAZ SORGULAMANIN TANIMI  

 

Anglo- Amerikan ceza yargılamasında tanıklar, kendilerine sorulan soruları 

yanıtlayarak tanıklık yapmaktadırlar. Taraflar, dinletmek istedikleri tanıkları 

mahkeme huzurunda hazır etmekte ve kendisine sorular yönelterek, tanıklığını ortaya 

koymaya çalışmaktadırlar. Tanıklar önce kendilerini çağıran tarafça, müteakiben 

karşı tarafça ve son olarak yine kendilerini çağıran tarafça sorgulanmaktadırlar. Bu 

sorgulamalar sırasıyla esas – çapraz - tekrar sorgulama olarak isimlendirilmektedir. 

Çapraz sorgulama, esas sorgulamadan sonra karşı tarafın tanığı sorgulamasıdır. 

Çapraz sorgulama, esas sorgulamanın sona ermesinin hemen ardından 

yapılmaktadır.2 Tanığın yemin etmesi ile birlikte karşı taraf, esas sorgulaması 

yapılmamış olsa dahi, tanığı çapraz sorgulama hakkını elde etmektedir.3  

 

Çapraz sorgulama çeşitli şekillerde tanımlanmıştır:  “Çapraz sorgulama 

çarpışmalı avukatlığın temel tekniklerinden birisidir”,4 “...  bir kişi tarafından verilen 

ifadenin doğruluğunun test edilmesinde kullanılan en büyük modern silahlardan 

birisidir. Hem saldırının kılıcı, hem de savunmanın kalkanıdır. Çapraz sorgulama 

sanatını bilen, avukatlık sanatını da biliyor demektir...”,5 “Bir tanığın şahadetini test 

etmenin en etkili yolu(dur)”,6 “ ...hukukun, gerçeğin bulunması için geliştirdiği en 

                                                
2 Roland Burrows, Phipson’s Manual Of The Law of Evidence, 7.th Edition, London, Sweet & 
Maxwell, 1950, s.205, J. Huxley Buzzard, Richard May, M. N. Howard, Phipson On Evidence, 13.th 
Edition, London, Sweet & Maxwell, 1982, s.803. 
3 F. Lewis Sturge, Cockle’s Cases and Statutes on Evidence, 8.th Edition, London, Sweet & 
Maxwell, 1952, s. 274, Burrows, a.g.e., s.205. Ancak bu durum, yanlışlıkla çağrılan ve herhangi bir 
soru sorulmadan yanlışlıkla çağrıldığı anlaşılan tanıklar için söz konusu değildir.    
4Steve Uglow, Evidence, London, Sweet & Maxwell, 1997, s. 352.   
5 Soonavala, Advocacy, 2. nd Edition, Bombay; N. M. Tripathı Private Ltd. Law Publishers, 1960,  
s.43  
6 A. A. S. Zuckerman, The Principles of Criminal Evidence, Oxford,  Clarendon  Pres,  1989,  s.93. 
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etkili testlerden birisidir,”7 “çapraz sorgulama, bir tanığın dürüstlüğünü ve anlattığı 

ifadesinin doğruluğunu test etmek amacıyla kullanılan güçlü ve değerli bir silahtır,”8 

“çapraz sorgulama soru sormaktan fazla şeyi ifade etmektedir. ... Avukatın, karşı 

tarafın davasına şüphe katmak üzere, karşı şahadet ortaya koyarken kullandığı 

hareket ve kelime stratejisidir”,9 “(Çapraz sorgulama) gerçeğin keşfi için icad edilmiş 

en büyük yasal makinedir... Çapraz sorgulama, ....  Anglo- Amerikan Hukuk 

sisteminin yargılama usullerinin geliştirilmesine büyük ve kalıcı bir katkısıdır,”10 

“…yalanın içinden gerçeği çıkarmak ve abartılmış beyanları gerçek değerlerine 

indirmek için çapraz sorgulama yerine bir vekil henüz bulunmamıştır.”11    

 

Yukarıdaki tanımlardan da görülebileceği gibi, çapraz sorgulama gerçeğin 

ortaya çıkarılmasına hizmet etmektedir. Çapraz sorgulayan, esas sorgulamasında 

hikayesini istediği gibi aktaran tanıktan, becerisini kullanarak, esas sorgulamada 

söylemeyi ihmal ettiği, örtbas ettiği, farklı aktardığı ve kasten belirtmediği her 

hususu elde etmeye çalışmaktadır.12 Çapraz sorgulama, esas sorgulamada gizli kalan 

ve fakat karşı taraf için faydalı durumların bizzat esas sorgulamadaki tanık 

kullanılarak ortaya çıkarılmasıdır. Kendisini çapraz sorgulayan taraf lehine 

konuşmaya isteksiz tanıktan, lehe şahadet elde etmek ise yukarıda yer verilen 

tanımların bir kısmında da vurgulandığı üzere bir teknik gerektirmektedir.  

 

Tanık beyanlarının değerinin test edilmesi yöntemlerinden hiç birisinin 

çapraz sorgulama kadar donatılmış, geliştirilmiş usuller olmadığı yönündeki inanç ve 

tanık ifadelerinin, bu test tarafından yoklanıp temizlenip arıtılmaksızın kabul 

edilmemesi gerektiği yönünde oluşan kanaat, yüzyıllardır süren bu deneyimin 

giderek daha fazla güç kazanmasına sebep olmaktadır. 13  

                                                
7 Pitt Taylor, R. P. Croom Johnson, G. F. L. Bridgman,  A Treatise on The Law of Evidence, 
Volume II, 12.th Edition,  London,  Sweet & Maxwell, 1931, s. 910. 
8 Burrows, a.g.e., s.205. 
9 Leonard E. Davies, Anatomy of Cross-Examination, 2. nd Edition, U.S.A., Xlibris Corporation, 
2003, s. 47. 
10 Wigmore, Evidence, 1974, para. 1367’den nakleden, Uglow, a.g.e., s.357.  
11 Francis L. Wellman, The Art of Cross- Examination,  4. th Edition, New York, Touchstone, 1997, 
s. 27. 
12 Soonavala, a.g.e., s. 47. 
13 A.e., s.47. 
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Çapraz sorgulama, aleyhine tanık dinletilen tarafa tanınan bir haktır. Çapraz  

sorgulama, ülke mevzuatlarında anayasal bir hak olarak düzenlenebilmekle birlikte,14 

A.İ.H.S kapsamında adil yargılanma hakkına ilişkin m.6 hükmünde de yer bulmuş ve 

adil yargılanmaya ilişkin bir insan hakkı olarak değerlendirilmiştir.  A.İ.H.S. m.6/3,d 

her sanığın iddia makamı tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek hakkına sahip 

olduğunu düzenlemektedir. 15 

 

B. ÇAPRAZ SORGULAMANIN AMACI ve KONUSU 

 

Çapraz sorgulamanın temel amacı, esas sorgulamadaki tanıklığı sınavdan 

geçirmektir. Tanıklığın böyle bir sınavdan geçirilmesi yargıcın daha doğru bir 

değerlendirme yapmasını sağlamakta ve böylelikle çapraz sorgulama adaletin 

gerçekleşmesi adına çok önemli  bir kamu hizmeti görmektedir.   

 

“…(T)emel sorguyu16 görünüşü ile oldukça sağlam bir ipe benzetirsek çapraz 

sorgu da bu ipin santim santim ve tel tel test edilmesine benzer. Eğer ip sağlamsa 

sınavı başarıyla geçecek, yok eğer zayıfsa şu ya da bu yerinden kopacaktır. ( Çapraz 

sorgulama sırasında) …ip başka bir yöne uzayabilir ya da kopmasa bile zayıflayabilir 

veya uygulanan baskı sonucu gevşeyebilir yahut ipi tutan destekler kopup sonuçta ip 

yere düşebilir”.17 

 

İngiliz Hukuk Doktrininde çapraz sorgulamanın amacı çeşitli şekillerde ifade 

edilmiştir. Uglow’a göre çapraz sorgulamanın amacı, su yüzüne çıkmamış gerçekleri 

ve olayları sorgulama yoluyla ortaya çıkarmak ve karşı tarafın yanında yer alan 

tanığın muhasım şahadetini değiştirmek ve çürütmektir.18 Buzzard/May/Howard, 

                                                
14 Çapraz sorgulama K.K.T.C. Anayasası’nda Anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir. Bkz. :aş.s.  31. 
15 A.İ.H.S. m.6/3,d hükmü aynen şöyledir:  “Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: ... d) 
İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı 
koşullar altında çağrılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek.” (A. Feyyaz Gölcüklü, A. Şeref 
Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 3. ncü Bası, Ankara, 2002, s. 450.) 
16 Çalışmamızda esas sorgulama olarak nitelendirdiğimiz sorgulama safhası yazar tarafından “temel 
sorgu” olarak nitelendirilmiştir. 
17 Çetin Veziroğlu, “Çapraz Sorgu”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Cilt II, Ceza Hukuku Bildiri 
XII, 2000. s.380-381. 
18 Uglow, a.g.e.  s. 352-353. 
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Cross ve Keane’e göre çapraz sorgulamanın amacı iki katlıdır. Buzzard/May/Howard 

bu amacı; karşı tarafın iddialarını zayıflatmak, hafifletmek veya yıkmak ve kendi 

iddialarını bizzat karşı tarafın tanığını kullanarak ortaya koymak,19 Cross; karşı 

tarafın lehine olarak verilen olayla ilgili şahadeti saf dışı bırakmak ve çapraz 

sorgulamayı yapan taraf aleyhine esas sorgulamada verilen şahadetin doğruluğu 

üzerinde şüphe uyandırmak, 20 Keane ise; dava konusuna ilişkin kendi iddialarını 

destekleyecek şahadet elde etmek ve tanıklığa şüphe katmak21 olarak belirlemektedir. 

Çapraz sorgulayan, tanığı çelişkili, güvenilirliğini sarsacak, dürüstlük ve 

güvenilirliğine şüphe katacak ve genel olarak esas sorgulamasındaki beyanlarının 

değerini düşürecek açıklamalar yapmaya sevketmek amacı gütmektedir.22 

 

Çapraz sorgulamanın dört temel amacı olduğu söylenebilmektedir. Bunlar: 

esas sorgulamada ortaya çıkan şahadeti yok etmek, yok edilemiyorsa zayıflatmak, 

çapraz sorgulayan tarafa faydalı yeni şahadet elde etmek ve tanığın doğru 

söylediğine güvenilemeyeceğini veya kendisi samimiyetle inansa bile gerçek bilgisi 

olmayan hususlara ilişkin olarak şahadet verdiğini göstermek suretiyle inanılırlığını 

sarsmaktır.23  

 

Çapraz sorgulamanın amacı genel olarak bu dört başlık altında toplanmakla 

birlikte bu genel amaçlara ulaşmak için izlenecek amaçlar daha belirgin olarak 

belirlenebilmektedir. Bunlar; tanığın gördüğünü söylediği şeyi aslında görmediğini, 

duyduğunu söylediği şeyi aslında duymadığını, bir şeye tanıklık ettiğini zanneden 

veya böyle göstermeye çalışan kişinin aslında hiçbir şeye tanık olmadığını, şayia 

şahadet verdiğini göstermek,24 genel ifadelerle söylediği şeyleri açarak söylediğinin 

doğruluğunu test etmek, tanık tarafından kullanılan kapalı ifade ve kelimelerin 

çapraz sorgulayan tarafın lehine olacak şekilde açıklamasını yapmak, tanığın esas 

sorgulamasında lehe söylediği bir hususu tekrarlamasını sağlamak, tanığın o anda 

verdiği şahadetin esas sorgulamasındaki şahadetinden veya daha önceki 

                                                
19 Buzzard, May, Howard, a.g.e.,  s.804. 
20 Rupert Cross, Evidence,  4. th Edition, London, Butterworths, 1974,  s.226. 
21 Adreane Keane, The Modern Law of Evidence, 4. th Edition, London, Butterworths, 1996, s.150. 
22 Zuckerman, a.g.e., s.93. 
23 Veziroğlu., a.g.m.,  s.381 
24 Şayia şahadet hakkında detaylı bilgi için bkz..aş.s. 83. 
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beyanlarından farklı olduğunu, başka şeyler ihtiva ettiğini, bunlarla çelişkili 

olduğunu göstermektir. 25  

 

Çapraz sorgulama iki konuda yapılmaktadır: Dava konusu ve tanığın 

güvenilirliği.26 Tanığın güvenilirliği dışındaki çapraz sorgulama dava konusu ile 

ilgili olmalıdır.27 Çapraz sorgulamanın dava konusu ile ilgili olması, esas 

sorgulamada ortaya çıkan hususlarla ilgili olması anlamına gelmemektedir. Çapraz 

sorgulamanın, mahkeme huzurundaki herhangi bir konu ile bağdaştırılabilir veya 

dava konusu ile ilgili olması yeterlidir.28 Tanığın güvenilirliğine yönelik çapraz 

sorgulama ise, dava konusu ile ilgili olmasa dahi yapılabilmektedir.29 Tanığın 

söylediklerine güvenilemeyecek bir kişi olduğunu ortaya koymaya yönelik olarak 

çapraz sorgulanması tanığın güvenilirliğine yönelik olarak çapraz sorgulanması olup 

sınırları belirlenmiştir.30   

 

Çapraz sorgulamanın konusu esas sorgulamada isbat edilen veya ortaya 

konan hususlarla sınırlı değildir.31 Önemsiz, sadece şeklen davayı  veya iddiaları 

isbata yönelen bir esas sorgulama, çapraz sorgulayana tüm davasını ortaya 

koyabileceği bir imkanın kapılarını açmaktadır.32   

 

Çapraz sorgulama taraflara tanına bir haktır, bir mecburiyet değildir. Çapraz 

sorgulama yapıp yapmamaya taraflar kendileri karar vereceklerdir.33 Özellikle, 

kendisini çağıran taraf için elverişsiz veya hasım tanık34 olan tanıkların çapraz 

                                                
25 Soonavala, a.g.e., s.47. 
26 Uglow, a.g.e., s.354, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.804. Davies, a.g.e., s.208, 
27 Burrows, a.g.e., s.206. 
28 Keane, a.g.e., s.150. 
29 Sturge, a.g.e., s.272,  Burrows, a.g.e., s.206. 
30 Tanığın güvenilirliğine yönelik olarak çapraz sorgulanmasına ilişkin açıklamalar için bkz.:aş. S. 97.    
31 Uglow, a.g.e., s.354. 
32 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s. 804 
33 Tanıklıkla çapraz sorgulama dışında başka bir yöntemle başa çıkma imkanı varken ve çapraz 
sorgulanacak bir nokta yakalanmamışken asla çapraz sorgulama yapılmaması yönünde görüş 
belirtilmektedir. Çapraz sorgulama yapıldığı taktirde bunun tanığa açıklama yapma fırsatını da 
vereceği ve keza, çapraz sorgulamada gündeme getirilen hususa ilişkin olarak “tekrar sorgulama” 
yapılıp esas sorgulamada eksik bırakılan noktanın doldurulması riski bulunduğundan, mahkemenin 
zaten değer vermeyeceği kanaatinde olunan tanıklıkların çapraz sorgulanmaması tavsiye edilmektedir. 
(Davies, a.g.e., s.100) 
34 Elverişsiz ve hasım tanıklık hakkında açıklama için bkz..:aş. s. 53. 
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sorgulanmasına gerek duyulmamaktadır.35  Ancak, çapraz sorgulamadaki başarısızlık 

ve eksiklik, tanığın esas sorgulamasının “zımnen kabulü” anlamına gelmektedir.36 

 

Çapraz sorgulama sorgulamaya çekilen tanık karşısında her aşamada başarılı 

olmayı amaçlar. Çapraz sorgulamanın herhangi bir noktasındaki başarısızlık, tanığın 

şahadetinin kabulü ve tanığın itibarının iadesi olarak değerlendirilebilecektir.37  

Dolayısıyla, taraflar, çapraz sorgulamada konuyu başarılı olabilecekleri alanlara 

çekmeyi, yanıtından emin olmadıkları soruyu sormamayı amaçlarlar.38 Belli bir 

konuya ilişkin çapraz sorgulamanın başarısız olması durumunda mahkeme, o konuya  

ilişkin olarak tanığın şahadetine inanmamaya davet edilemeyecektir. Mahkemeyi 

tanığın doğruyu söylemediğini kabule davet eden taraf bu hususu tanığın önüne 

getirip onun bu konuda açıklama yapmasını sağlayacak uygun imkanı yaratmalıdır.39  

 

Çapraz sorgulama, başarılı olunduğu oranda bir anlam taşır ve amacına ulaşır. 

Fakat, alınan yanıtların karşı tarafı tatmin ettiği bir çapraz sorgulama, hiç yapılmamış 

olmasından daha kötü bir durumdur. Çapraz sorgulamanın yapılıp yapılmamış olması 

ve çapraz sorgulamada tanığın şahadetinin etkilenip etkilenmemesi çapraz 

sorgulayan tarafın kapanış konuşmasını dahi doğrudan etkileyebilmektedir. Çapraz 

sorgulamada değiştirilemeyen bir şahadete kapanış konuşmasında saldırılamayacağı 

gibi, çapraz sorgulanmamış bir hususa ilişkin açıklamalara da yer verilemeyeceği 

kabul edilmektedir.40 Çapraz sorgulamanın dikkatsizlik neticesi ihmal edildiği 

                                                
35 Keane, a.g.e., s.153. 
36 A.e., s.153. 
37 Uglow, a.g.e., s.354.,  Buzzard, May, Howard, a.g.e., s. 806, Burrows, a.g.e., s.206.  
38 Davies, a.g.e., s.130. 
39 Keane, a.g.e.,s. 153. Bazı durumlarda, çapraz sorgulamadaki başarısızlığın tanıklığın kabulü 
anlamına gelmeyeceği kabul edilmiştir. Bu istisnai durumlar; tanığın tanıklığı sırasındaki düşmanca 
tavırlarından dolayı  mahkemece uyarılmış olması, tanıklığın açıkça inanılmaz ve hayal ürünü olması, 
çapraz sorgulayanın çekingen tavırlarının tanığı korumaya yönelik olmakla sınırlı olması (bu durum 
genellikle çocuk tanıkların sorgulanmasında söz konusu olmakta ve çocuk yaştaki tanıklara çapraz 
sorgulamada dahi olsa fazla yüklenilmemesi gerektiği genel kabul görmektedir) ve çapraz 
sorgulamayı yapanın fazla ısrarcı olmamasının altında yatan sebebi – ki bu sebep vakit kaybına mahal 
vermemek veya tanığın uzlaşmaz bir tutumda olması olabilir- mahkemeye göstermiş olması gibi 
durumlardır.( Buzzard, May Howard, a.g.e.,  s.806) 
40 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.805. 
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durumlarda tanığın çapraz sorgulamaya tabi tutulmak üzere tekrar mahkeme 

huzuruna çağrılması gündeme gelmektedir.41  

 

Kural olarak, esas sorgulamaya tabi olmuş tüm tanıklar çapraz sorgulamaya 

tabi olurlar. Yargılamadaki tüm taraflar, kendileri tarafından çağrılmamış tüm 

tanıkları çapraz sorgulayabilmektedirler. Tanıkların yargılamada taraf olup 

olmamaları, çapraz sorgulamayı yapan taraf aleyhine şahadet verip vermemeleri 

önemli değildir.42 Ancak, çapraz sorgulamayı yapan taraf aleyhine şahadet vermemiş 

tanığın güvenilirliğini yıkmaya yönelik olarak sorgulanmasına izin verilmemesi 

gerektiği belirtilmektedir.43 

 

Birden fazla tanığın aynı hususta tanıklık yapmak üzere çağrıldığı durumda 

her birini aynı konuda çapraz sorgulamaya tabi tutmanın gerekli olmadığı, birisi için 

yapılan çapraz sorgulamanın diğerleri için de geçerli olacağı kabul edilmektedir.44 

 

Esas sorgulama  için geçersiz kabul edilen şahadet, çapraz sorgulamaya dahil 

edilerek geçerli kılınamaz.45  Bu durum, sanık tarafından inkar edilen ve mahkeme 

tarafından “geçersiz” olarak kabul edilen sanığın yazılı itirafı söz konusu olduğu 

taktirde farklı bir uygulamaya vücut vermektedir. Şöyle ki; sanık iddia makamınca 

ilgili itiraf konusunda çapraz sorgulanamayacakken, ilgili itirafın içeriğinde ortak 

sanığın savunması ile ilgili bir hususun bulunması durumunda sanık, geçersiz olarak 

kabul edilen itirafı hakkında ortak sanık tarafından çapraz sorgulanabilecektir. Ancak 

bu çapraz sorgulama sanığın suçluluğunu kabul için bir şahadet olarak kabul 

edilmeyecektir.46  

 

                                                
41 Tanığın çapraz sorgulama için mahkeme huzuruna yeniden çağrılması konusunda takdir yetkisi 
mahkemede olup, mahkeme iki tarafın da çıkarlarını değerlendirip, adaletin tecellisi için en uygun 
olan yargıya varmalıdır. (Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.805.) 
42 Cross, a.g.e.,  s.227. 
43 A.e. 
44 Buzzard, May Howard, a.g.e., s.805- 806 
45 Keane, a.g.e., s.150. 
46 Keane, a.g.e., s.151,  Uglow, a.g.e., s.354.  
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Çapraz sorgulama sırasında yönlendirici soru sorulabilmektedir. Yönlendirici 

sorudan kastedilen, cevabını içinde barındıran sorulardır. Bu sorularla tanık alınmak 

istenen cevaba yönlendirildiğinden kavram bu şekilde adlandırılmıştır. Esas 

sorgulama sırasında sorulması mümkün olmayan yönlendirici soruların,47 çapraz 

sorgulama sırasında sorulabilmesinin sebebi; tanığın kendisini çapraz sorgulamaya 

çeken tarafa karşı hasmane tutum ve peşin hükmünün olduğunun varsayılması ve 

karşı tarafın rehberlik ettiği, yönlendirdiği yolu izlemek istemeyeceğine ilişkin 

kabuldür. Çapraz sorgulamada yönlendirici soru sorulabilmesi kuralı, kendisini 

çağıran taraf lehine tanıklık yapmaya isteksiz, buna karşılık karşı taraf için tanıklığa 

istekli olan tanıklar için dahi geçerlidir.48  

 

II.CEZA YARGILAMASI HUKUKU’NDA SİSTEMLER  

               ve  ÇAPRAZ SORGULAMA 

 

Ceza yargılaması faaliyetini oluşturan üç temel makam olan iddia, savunma 

ve yargılama makamları arasındaki ilişki bakımından, üç ceza yargılaması sistemi 

ortaya çıkmıştır. Bunlar: İtham sistemi, tahkik sistemi ve işbirliği sistemidir.49 “İtham 

sisteminin altında yatan temel mantık”50 olarak nitelendirilen çapraz sorgulama itham 

sistemi ile bütünleşmiştir. Çapraz sorgulama, itham sistemi içerisinde ortaya çıkmış 

                                                
47 Bkz.:aş.s. 56. 
48 Sturge, a.g.e., s.  275, Keane, a.g.e., s.150. 
49 Kunter, Yenisey ve Cihan, Yenisey sistemler ayrımını ceza yargılamasını meydana getiren 
makamlar arasındaki ilişki, Soyaslan da aynı şekilde ceza adaletinin tarafları veya mahkeme sujeleri 
arasındaki ilişki bakımından ele alırken (Nurullah Kunter, Feridun Yenisey Muhakeme Hukuku Dalı 
Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, C.I., 13.ncü Bası, İstanbul, Beta, 2004, s.58, Erol Cihan, 
Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta, 1998, s.12, Doğan Soyaslan, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2000, s. 52.) Centel, Zafer, bu ayrımı 
süjelerin yargılamada oynadıkları role (Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 
İstanbul, Beta, 2005, s.97.), Köksal ise ferde verilen mevkiye dayandırmıştır. Köksal, İtham 
sisteminde itham edecek bir şahsiyet aranıyorken, tahkik sisteminde bunun anonim veya fikri nitelikte 
olabildiğini ifade etmektedir.( (Ayhan Köksal, “Anglo-Sakson Hukuku Ceza Muhakemesinde İtham 
Fonksiyonu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. XXIX, Sayı: 1-2,1963, s.187.) 
Erem ise, ceza yargılaması sistemlerini “Usul Çeşitleri” olarak nitelendirmekle yetinip, sistemler 
ayrımını herhangi bir kritere bağlamamıştır. (Faruk Erem, Diyalektik Açısından Ceza Yargılaması 
Hukuku, 6. bası, Ankara, Işın Yayıncılık, 1986, s.60) 
50 Uglow, a.g.e., s.9. 
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bir uygulama olup, “(i)tham sisteminin doğasını anlamadan, çapraz sorgulamanın 

metotlarını veya hedeflerini anlamak imkansızdır.”51 

 
A.İ.H.S.’nin adil yargılanma hakkını tanıdığı m.6 hükmü, itham-tahkik 

sistemi ayrımı karşısında tarafsız bir tutumla kaleme alınmasına rağmen, Strasbourg 

Mahkemesi verdiği kararlarla, hükmü itham sistemine yakın bir anlayışla 

yorumlamaya yönelmiştir.52 Nitekim, ceza yargılamalarının çarpışmalı yani itham 

sistemine dayalı olarak yapılmasının m.6 hükmünün altında yatan temel prensip 

olduğu ve bunun en açık olarak çapraz sorgulamaya ilişkin m.6/3,d hükmünde 

resmedildiği belirtilmiştir.53 Bu yorum da çapraz sorgulamanın itham sistemi ile olan 

bağlarını açıkça ortaya koymaktadır.  

 

Çapraz sorgulamaya ilişkin kuralların ve  çapraz sorgulamanın ceza 

yargılamasındaki işlev ve konumunun gereğince anlaşılabilmesi, itham sistemi 

kaynaklı yargılamanın anlaşılmasından ayrı tutulamamaktadır. İtham sisteminin 

diğer sistemlerden faklarının ortaya konabilmesi açısından tahkik sistemi ve işbirliği 

sistemi de incelenmelidir. Bu inceleme, tahkik sistemine sahip olup da çapraz 

sorgulamayı da uygulamasına dahil eden ülkelerdeki çapraz sorgulama 

uygulamasının konum ve işlevinin anlaşılmasına da yardımcı olabilecektir.    

 

A. İTHAM SİSTEMİ 54  

 

Ceza yargılamasının henüz ortaya çıkmadığı dönemlerde suç, sadece suçtan 

zarar göreni ilgilendiren bir durum olarak kabul ediliyor ve şahsi öç suça karşı tek 

                                                
51 Roger E. Salhany, Cross- Examination: The Art Of The Advocate, 2.nd Edition, Toronto and 
Vancouver, Butterworths, 1999, s.5. 
52 Hans F. M.Crombag, “Adversarial or Inquisitorial, Do We Have A Choice ?” Adversarial versus 
Inquisitorial Justice, Yay. Haz.: Peter J. Van Koppen, Steven D. Penrod,  New York, Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, 2003., s.22. 
53 D.J. Harris, M. O. Boyle, C. Warbick, Law of the European Convention on Human Rights,  
London, Butterworths, 1995, s. 214. 
54 İtham Sistemi, İngilizce’de “düşman, muhalif, karşı, hasım taraf, hasım, bir davanın karşı tarafı, 
diğer taraf” anlamına gelen “adversary” kavramı kullanılarak “Adversarial System” olarak 
isimlendirilmektedir. Bu isimlendirme itham sisteminin, tarafların çarpışmasına dayanmasının altını 
çizmektedir. (Bkz. Pars Tuğlacı, İngilizce –Türkçe Sözlük, İstanbul, ABC Kitabevi, 1991, Pars 
Tuğlacı, Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü İngilizce-Türkçe, 4. ncü Bası, İstanbul, Remzi 
Kitabevi, 2002.) 
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müeyyide olarak uygulanıyordu. Toplumu yönetenlerin kuvveti arttıkça 

cezalandırma yetkisi, suçtan zarar gören bireyden topluma geçti. Bireylerin birbirini 

cezalandırması yasaklanarak, bu yetkiyi toplum kendi tekeline aldı. Cezalandırmayı 

talep eden ile cezalandırılması talep edilen arasındaki uyuşmazlığı çözmek üzere 

mahkemeler kuruldu. Cezalandırmayı talep eden kişiye mahkemeye başvurma 

zorunluluğu getirildi.55 Mahkemelerin kurulması ve yargılamanın başlaması ile 

ortaya çıkan ilk sistem, itham sistemidir.56 

 

“Bir kimsenin suçlu olarak cezalandırılması için diğer bir kimse tarafından 

itham edilmesi ve itham edenin suçluluğu isbat etmesi esası teşkil ettiğinden bu 

sisteme itham sistemi adı verilmiştir.”57 Suçtan zarar gören artık kendisine zarar 

vereni kendisi cezalandırmıyordu ama mahkeme huzurunda sanığı itham etme 

görevini bizzat yapıyordu. İtham sisteminde daima yargıç dışında bir itham eden 

bulunmaktaydı. Bu dönemde hukuk ve ceza davaları arasında bir fark görülmemekte, 

her iki tür dava aynı usulle ve aynı yargıç önünde görülüp karara bağlanmaktaydı. 

Suçtan zarar görenin durumu, hukuk davalarındaki davacının durumuna 

benziyordu.58  

 

“Hakikatin araştırılmasını fertleri ilgilendiren bir mesele sayan bu görüşe 

göre, ferdi itham makamı ile karşısındaki ferdi müdafaa makamı, yargılama 

makamından çok üstün tutulmaktadır. Hakim sadece iddia ve müdafaaya göre karar 

vermektedir. İddia makamı ile müdafaa makamı arasındaki münakaşaya hakim 

iştirak etmemekte, seyirci gibi onları dinlemektedir. Görevi sadece neticeyi tesbitten 

ibarettir.” 59  

 

                                                
55 Ceza yargılamasının ortaya çıkması hakkında detaylı bilgi için bkz. Kunter, Yenisey, a.g.e.,C.I., 
s.58. 
56 Soyaslan, a.g.e., s.52. “ (İtham sistemi) ...tarihten her zaman değilse bile fikren ilk sistemdir.” 
(Kunter, Yenisey, a.g.e.,C.I., s.58.)  Köksal da sistemler arasında “bir fasıla ve takip keyfiyeti” 
bulunduğunu ve tahkik ve işbirliği sistemlerinin itham sistemini takiben yer aldıklarını ifade 
etmektedir. (Köksal, a.g.m.,  s.187.) 
57 Kunter, Yenisey,  a.g.e., C.I., s.58. 
58 Cihan, Yenisey, a.g.e. s.12, Erem, a.g.e. s.60, Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Veli Özer 
Özbek, Uygulamalı Ceza Muhakemesi  Hukuku, 4.ncü Bası, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999, s. 34, 
Centel, Zafer, a.g.e. s.97. 
59 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.58. 
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İtham sistemi Yunan ve Roma medeniyetlerinde uygulanmıştır.60 Nitekim,  

Atina Sitesi’nde, ferdi itham makamı harekete geçmediği taktirde suç takipsiz 

kalırdı. Suçtan zarar gören, yakınları, kanuni temsilcisi veya herhangi bir vatandaş 

tarafından yargılama makamına müracaat edilmemesi halinde suçun niteliği veya 

vehameti ne olursa olsun, ne yargıç ne de resmi bir makam, kişi suçüstü yakalansa 

dahi kendiliğinden takibata girişemezdi. Bu kural açısından suçun kişi, mal, ahlak - 

adap, aile düzeni veya Site aleyhine işlenmiş olması önem taşımazdı.61 

 

 İtham sistemi Roma Medeniyetinde İmparatorluk dönemine kadar etkin 

olarak uygulanmış, İmparatorluk döneminde ceza yargılamasına hakim olan sistem 

tahkik sistemine dönüşmüştür. “(Roma Hukuku klasik dönem)... ceza 

muhakemesine, duruşmanın açıklığı, sözlülüğü, delillerin ortaya konulmasının 

doğrudan doğruyalığı, hakim önünde meramını anlatabilme ilkeleri hakimdi ve şahsi 

itham klasik ceza muhakemesi açısından istisnasız kuralı oluşturuyordu. Ancak 

imparatorluk devrinde şahsi ithamın yanında, hakimler re’sen muhakemeyi harekete 

geçirmeye başladılar. Engizisyon sisteminin uygulanmaya başlandığı bu durumda 

hakim elindeki tüm olanaklarla muhakemeyi kendisi yapardı.” 62 İmparatorluk 

devrine özgü bir yargılama usulü olan ‘Iudicia publica extraordinem’ usulünde ise 

“...dava, başından sonuna kadar devlet organları tarafından idare edilmekte ve bu 

organlar kazai faaliyetlerinde her bakımdan bir serbestiye sahip bulunmaktadırlar.”63  

  

Cermen Ceza Yargılaması’nın özellikleri, bu yargılamada da itham sisteminin 

hakim olduğunu göstermektedir. Cermen Ceza Yargılaması’nda, duruşma sözlü, 

aleni, taraf mücadelesi şeklinde yürütülmekte, mahkeme pasif kalıp, davayı davacı ve 

davalı yürütmekte idi. Davayı açıp davalıyı davet etmek davacının görevi olup,  

                                                
60 Cihan, Yenisey, a.g.e., s. 12, Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e., s. 34. İtham sisteminin ilk uygulamaları 
doğu ülkelerinde görülmüştür.( Erem, a.g.e., s.61) 
61 Atina Sitesi ceza yargılaması hakkında detaylı bilgi için bkz. Recai G. Okandan, Umumi Hukuk 
Tarihi Dersleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:465, Hukuk Fakültesi No:104, 1951, s. 300. 
62 Ali Kemal Yıldız, “Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değerlendirilmesi”, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002), s.16. 
63 Okandan, a.g.e., s. 561. 
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yargıcın görevi kurallara riayet edilmesine dikkat etmek ve hükmü verecek meclisin 

hükmünü sormakla sınırlı idi.64  

 

Ortaçağ’da otoriter devletlerin kurulması ile itham sistemi yerini tahkik 

sistemine bırakmıştır. Ortaçağ’a değin itham sistemine dayalı bir ceza yargılamasına 

sahip olan İngiltere’de de Tudor 65 ve Stuart 66 hakimiyeti dönemlerinde Star 

Chamber mahkemeleri ile tahkik sistemi kısa bir dönem uygulama alanı 

bulmuştur.67 Ancak, Kara Avrupası Hukuku’nu derinden etkileyen tahkik sisteminin 

İngiltere’de derin izler bırakmadığı ve Kara Avrupası ülkeleri Ortaçağ’ın ardından 

tahkik sistemi kökenli yargılamaları benimserken, İngiltere’nin tahkik sistemi 

uygulamalarından sıyrılarak itham sistemi uygulamalarına geri döndüğü 

görülmektedir. Bunun sebebi olarak, İngiltere’deki mutlak monarşilerin Kara 

Avrupası’na nispeten daha kısa ömürlü olması, sulandırılmamış devlet gücüne tepkili 

Puritan devrimi, bireysel iddia makamının varlığını koruması, müdahaleci devletten 

ziyade, güçlü kılınmış bireylerin hareketlerinin sonuçlarına netice bağlanmasını 

tercih eden toplum yapısı68 veya İngiltere’nin “an’ananelerine sadık ve hürriyetlerine 

bağlı”69 olması gösterilmektedir.  

 

İtham sisteminde, hukuk davalarından farklı olarak algılanmayan ceza 

davaları, günümüzde hukuk davalarında egemen olan anlayışa göre görüşülmekte idi. 

Buna göre; yargıcın harekete geçebilmesi için ithama gerek vardır ve yargıç davaya 

kendiliğinden el koyamaz. İtham hususunda herkes serbesttir. Yargıç hakem 

konumundadır. Yargıç delil toplama serbestisine sahip olmayıp, tarafların ileri 

                                                
64 Cermen ceza yargılamasının özellikleri hakkında detaylı açıklama için bkz. Yıldız, “Ceza 
Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değerlendirilmesi”, s. 23. 
65 VII. Henry (1485-1509), VIII. Henry(1509-1547), VI. Edward (1547-1553),  I. Mary (1553-1558),  
ve I. Elisabeth’in (1558-1603), hakimiyet dönemlerinden oluşan Tudor hanedanı İngiltere’de 1485-
1603 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Bkz., “Tudor”, Ana Britannica, Ana Yayıncılık A.Ş. ve 
Encyclopaedia Britannica İnc.,15. Bası, C. 21, 1990. 
66 I. James (1603-1625), I. Charles (1625-1649), II.  Charles (1660-1685),  II. James (1685-1688), III . 
William - II Mary (1688-1702), Anne (1702-1714), hakimiyet dönemlerinden oluşan Stuart Hanedanı, 
Cromwell Cumhuriyeti dönemi ( 1649 -1660) dışında, 1603- 1714 tarihleri arasında İngiltere’de 
hüküm sürmüştür. (History on the Net, (Çevrimiçi), http://historyonthenet.com/chronology/ 
timelinetudorstuart.htm, ( 10 Ağustos 2005) ) 
67 Star Chamber jürisiz, belirsiz bir suçlamayı temel alan, sanığın yargıç tarafından yemin altında ve 
kimi zaman işkence ile sorgulandığı bir mahkeme idi. (Uglow, a.g.e., s.8.) 
68 A.e., s.10. 
69 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.59. 
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süreceği delillerle bağlıdır. Yargılama halka açık, sözlü ve taraflar bakımından 

çelişmelidir. 70  Taraflar eşit durumdadır ve bunun neticesi olarak sanık, mahkum 

olana değin tutuklanamamaktadır.71 Günümüz itham sistemi uygulamalarında 

kullanılmayan tamamlayıcı yemin, ilahi imtihanlar ve düello ispat vasıtası olarak 

kullanılmaktadır.72  

 

İtham sisteminin ilgili özellikleri çeşitli açılardan eleştirilmektedir. Şöyle ki; 

suçtan zarar gören bireyin korkması veya tatmin edilmesi dolayısıyla suçu mahkeme 

önüne götürmemesi durumunda suçlunun cezasız kalabileceği, bireylerin ithamda 

ileri giderek sanık konumundaki kişiyi taciz edip mahkemeyi gereksiz yere meşgul 

edebileceği, yargıcın ileri sürülen delillerle bağlı olmasının gerçeğin ortaya 

çıkmasına engel olduğu ve yargılamanın başından beri açık ve çelişmeli olmasının 

delillerin karartılması neticesini doğurabileceği ileri sürülmektedir. 73 

 

Kara Avrupasında uygulaması ortadan kalkan İtham sistemi, günümüzde 

İngiliz74 ve Amerikan ceza yargılaması usulünü teşkil etmektedir. Ancak, itham 

                                                
70 Çelişmelilikten kastedilen, yargılamaya katılan tarafların düşüncelerini karşılıklı olarak 
bildirebilmelerinin sağlanmasıdır. (Kunter, Yenisey, a.g.e., C. I., s.40.)  İtham sisteminde yargıç pasif 
konumda olduğundan sistemin çelişikliğinin sadece iddia eden ve savunan bakımından  söz konusu 
olduğu kabul edilmektedir. (A.e., s.59)  
71 İtham Sisteminin özellikleri için bkz. Kunter, Yenisey, a.g.e., C. I., s. 58-59, Erem, a.g.e.,s.61-62, 
Cihan, Yenisey, a.g.e., s.12, Centel, Zafer, a.g.e., s.97, Soyaslan, a.g.e., s.53. 
72 Köksal, a.g.m., s.188. 
73 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I. s. 59. Köksal’a göre de, itham sisteminde öngörülen açıklık, itham 
edilenin delilleri yok etmesini, mutlaka bir itham eden aranması da suçun cezasız kalmasını 
sonuçluyordu. (Köksal, a.g.m., s.189.)  
74 İtham sistemine dayalı İngiliz ceza yargılaması yüzyıllarca süren uygulamanın neticesinde günümüz 
itham sistemi anlayışına ulaşmıştır. İlk dönemlerdeki uygulamalarda suçlamaya ilişkin gerçek, tanıklar 
ve bunların sorgulanması ile değil, bugünkü ceza yargılaması anlayışının “ilk adımları” olarak 
değerlendirilen (James Fitzjames Stephen, A History of the Criminal Law of England, Volume I, 
London, Macmillan and Co., 1883, s. 59) ilahi imtihanlar, düello veya masumiyetin yeminle teyidi ile 
bulunmaya çalışılıyordu. Eski dönem uygulamaları itham sisteminin embriyotik kökenlerini 
oluşturmaktaydı. (Uglow, a.g.e., s.8.) 1166 yılında Assize of Clarendon’ın verdiği karar 
doğrultusunda, itham görevini yerine getirmek üzere, suçun işlendiği bölgede yaşayan ve suç 
hakkında doğruyu söyleyeceğine ilişkin yemin eden bölge halkından oluşan, suç hakkında 
mahkemeye bilgi verecek “büyük jüri” kurulmuştu. Söz konusu jüri tarafından itham edilen kişinin 
suçsuzluğunu ispat etmenin tek yöntemi su imtihanını vermekti. Bir rahip nezaretinde yapılan 
imtihanların yasallığının Tanrı’dan geldiği kabul edilmekte idi.  Bir iple bağlı olarak derin bir havuza 
sarkıtılan sanık belli bir seviyeye kadar suya batarsa, suçsuzluğu kanıtlanacak, fakat suya batmazsa su 
kendisini kabul etmediğinden suçlu olarak kabul edilecekti. (W.Warren, The Governance of Norman 
and Angevin England 1086-1272, 1987 s.109’dan nakleden Uglow, a.g.e., s.7. ) 1215 yılında Lateran 
Meclisi tarafından imtihanların sadece batıl inanıştan ibaret olduğunun açıklanması ile Kara Avrupası 
tarafından kabul edilen, itirafı en iyi delil olarak kabul eden ve delilleri değer bakımından 
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sisteminin ulaştığı ileri dönemlerde, suçun toplumu ilgilendirdiği kabul edilmiş ve 

Devlet ferdin yanında veya onun yerine itham görevini yerine getirmeye 

başlamıştır.75  

 

1603 yılında İngiltere’de vatana ihanetle yargılanan Sir Walter Raleigh’in 

yargılaması, sanığın aleyhine tanıklık yapan ve beyanı hükme esas alınan tanıklarla 

yüzleşme ve onları sorgulama hakkını gündeme getirmiştir. Kraliçe Elizabeth 

zamanında İngiltere’nin kraliçeden sonraki ikinci önemli şahsiyeti ve Kraliçenin baş 

danışmanı olan Sir Walter Raleigh, kraliçenin ölümünden sonra vatana ihanet ile 

suçlanmış ve tutuklanmıştır. Suç ortağı olduğu iddia edilen Lord Cobham, olayla 

ilgili bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alınmış ve gözaltı sürecinde, işkence ile 

alındığı düşünülen bir ifade ile, Sir Walter Raleigh’in kendisi ile beraber vatana 

ihanet suçunu işlediğini iddia ve itiraf etmiştir.   

 

Sirt Walter Raleigh’in Lord Cobham ile birlikte vatana ihanetle suçlandığı 

davanın duruşmasında Cobham’ın ifadesi jüriye okunmuş, Raleigh, Lord Cobham’ın 

kendisini kurtarmak için yalan söylediğini iddia ederek, Lord Cobham’ın özellikle 

duruşmaya çağrılıp bizzat yargıç önünde suçlamaları tekrarlamasını talep etmiştir. 

Raleigh’in, “örfi hukukta ispat tanık ve jüri yoluyladır. Lord Cobham’ın burada 

olmasını ve konuşmasını sağlayın, beni suçlayanı huzura çağırın” şeklinde zapta 

geçen taleplerine rağmen mahkeme, jürinin, Lord Cobham’ı bizzat dinlemeksizin, 

kararını zabıt katibi aracılığıyla alınan ifadeye ve ifadeyi alan zabıt katibinin 

şahadetine dayanarak vermesini istemiştir.  

  

Jürinin Raleigh’i suçlu bularak vatana ihanet suçundan ölüme mahkum 

etmesinin ve kafası kesilmek suretiyle cezasının infazının ardından, verilen 

                                                                                                                                     
derecelendiren İtalyan Kanonik Hukuk anlayışının İngilterede benimsenmemesinin sebeplerinden 
birisinin de büyük jürinin varlığı ve yavaş yavaş yargılama jürisine dönüşmesi olduğu belirtilmektedir.  
Star Chamber mahkemelerine karşı 17. y.y. da ortaya çıkan tepkilerin ardından, tarafların 
çarpışmasına dayanan itham sistemi su yüzüne çıkmış ve gelişerek günümüz uygulamasına ulaşmıştır. 
İngiltere’de itham sisteminin gelişimi için bkz. Uglow, a.g.e., s. 7-10.    
75 Kunter, Yenisey, C.I.  s.59. Ancak, usul her ne kadar da savcılık teşkilatına yaklaşmakta olsa da 
İngilterede devlet adına bir itham faaliyetinin olmadığı ve daima halkın namına kullanılan bir itham 
faaliyetinin var olduğu ileri sürülmektedir. (Köksal, a.g.m., s. 186.) 
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mahkumiyet kararının haksız olduğu gündeme gelmiş ve Raleigh’in duruşma 

yargıçlarından biri sonradan, “İngiltere yargısı Sir Walter Raleigh’in 

mahkumiyetiyle, şimdiye kadar hiç böyle küçülmemiş ve incinmemiştir” diye 

açıklamada bulunmuştur. Yasal ve yargısal bir seri reform sonucunda, İngiliz 

Hukuku, öncelikle vatana ihanet yasalarında olmak üzere, sanık ile tanıkların 

yüzleştirilmesi gereğini getirmiştir.76  

 

B. TAHKİK SİSTEMİ ve İŞBİRLİĞİ SİSTEMİ 

 

Tahkik sistemi, 77 devlet teşkilatının kurulduğu ve kuvvetlendiği dönemlerin 

ceza yargılaması sistemidir. Bireye hiçbir hak tanımayan bu sistem, mutlak 

hükümdarlar ve otoriter rejimlerin iltifat ettiği bir sistem idi. Avrupa’da krallıkların 

kurulması ile tahkik sistemi genel bir uygulama alanı kazanmıştır.78 Tahkik Sistemi, 

kilise hukuku etkisi ile doğmuş ve geliştirilmiş bir sistemdir.79 Nitekim, Ortaçağ’da 

Katolik Kilisesi’nin din aleyhinde suç işleyenleri yargılamak üzere kurduğu 

mahkemelerde uygulanan sistem tahkik sistemi idi. Tahkik sistemi, 13. yüzyıldan 19. 

yüzyıla değin faaliyet gösteren bu mahkemelerle özdeşleşmiş ve Engizisyon 

Mahkemelerinden gelen bir isimlendirme ile “Engizisyon Sistemi” olarak 

isimlendirilmiştir.80 Tahkik Sistemi 16. y.y.-18.y.y arasında hemen hemen tüm 

Avrupa ülkelerinin kanunlarına girmiştir. 81  

 

Tahkik sisteminin temel prensibi, toplum menfaatinin birey menfaatinden 

üstün tutulması ve gerçeğin araştırılması idi. Bu sisteme göre kamu düzeninin 

korunması özel kişilerin arzusuna bırakılamaz, devlet suçları takiple görevlidir ve bu 

görev fertlere devredilemez. Yargıç haber aldığı suça kendiliğinden el koyabilmekte, 

                                                
76 Sir Walter Raleigh’in yargılaması için bkz. Erkan Canak, Çapraz Sorgu, İstanbul, Vedat 
Kitapçılık, 2005, s.5-6. 
77 Tahkik Sistemi “resmi soruşturma, inceleme, tahkikat” anlamlarına gelen inquisition kavramından 
hareketle İngilizce’de Inquisitorial System olarak isimlendirilmektedir. (Pars, İngilizce- Türkçe 
Sözlük, Pars, Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü. ) 
78 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.59, Erem, a.g.e., s.62. 
79 Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e., s.34, Centel, Zafer, a.g.e., s.97, Köksal, a.g.m., s.188, Erem, a.g.e., 
s.62. 
80 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.59-60. 
81 Erem, a.g.e., s.62. 
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davacı gibi hareket edebilmekte, davacının ithamına gerek duyulmamaktadır. İtham 

eden ile hükmeden aynı şahıstır. Dolayısıyla yargıcın oluşturduğu itham makamı ile 

sanığın oluşturduğu savunma makamı arasında eşitlik kesinlikle yoktur. 

Yargılamanın tek makamı yargıçtır. Gerek tez, gerek anti-tez, gerekse sentez 

görevleri yargıçtadır. İddia ve savunma makamları, itham sistemindeki önemlerini 

kaybetmişler ve yargılama makamı karşısında silik ve önemsiz kalmışlardır. Sanık bu 

sistemde bir süje değil, obje, eşyadır. Yargıç delil toplama serbestisine sahiptir, iddia 

ve savunmanın delilleri ile bağlı değildir. Yargılamanın her safhası gizli, yazılı ve 

çelişmesizdir. Sanığın sadece yazılı müdafaası alınmaktadır. Sanık, mahkumiyet 

kararından önce tutuklanabilmektedir.82 

 

Tahkik sistemi yargıcın kanaatine yer vermemekteydi. Bu sistemde kanuni 

delile göre hükme varılıyordu. Yargıcın mahkumiyete hükmedebilmesi için, her dava 

çeşidi için önceden belirlenmiş delillerin elde edilmesi gerekiyordu. Bunlar elde 

edilmemiş ise beraate hükmetmek gerekiyordu.83 İtiraf,  en mükemmel delil olarak 

kabul ediliyordu. İtirafı elde edebilmek için de işkence meşru bir tahkik aracı 

sayılmaktaydı. İşkence uygulamaları o kadar yoğun ve olağandı ki 1532 yılında 

yürürlüğe giren Carolina Yasası ile “yasal işkence usulleri” belirlenmiş ve 

uygulanacak işkence metotları sınırlandırılmıştı.84 Tahkik sisteminde mahkeme 

karşısına getirilen kişi, yargılama başlamazdan evvel suçlu olarak kabul edilmiş 

olduğundan ceza yargılamasının amacı, sadece suçlunun ceza miktarını tayinden 

ibaretti.85 

  

Tahkik Sisteminin ilk dönemlerdeki uygulamaları doktrinde çeşitli açılardan 

eleştirilmektedir. Tahkik sistemi Kunter, Yenisey tarafından, sanık için hiçbir 

teminat içermemesi, taraflar ışık tutamadığından hükmün yanlış olması ihtimalinin 

                                                
82Tahkik sisteminin özellikleri için bkz. Erem, a.g.e., s.62, Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s. 59. Centel, 
Zafer, a.g.e., s. 97,98. 
83 Erem, a.g.e., s.62. 
84 Cihan, Yenisey, a.g.e., s. 12, dipnot 41, Carolina’nın işkence uygulamasına düzenleme getiren ilgili 
hükümleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Yıldız,  “Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin 
Değerlendirilmesi”, s.32-33. 
85 Cihan, Yenisey, a.g.e., s. 12 
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yüksekliği,86 Yurtcan tarafından ise, davacı ve yargıcın aynı kişi olması dolayısıyla 

yargıcın davaya kılıf arayan kişi durumunda olması, iddiacılık ve davacılık yönünün 

ağır basması, sanığın savunmasızlığı ve haklarının yokluğu sebebiyle  

eleştirilmektedir.87 Fakat aynı zamanda, davacının varlığının gereksizliği sebebiyle, 

davacının müracaatı olmaksızın da yargılama yapılıp suçluların cezasız kalmayacağı 

ve yargıcın delilleri serbestçe araştırma yetkisi sayesinde, gerçeklerin ortaya 

çıkarılma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönlerinden de faydalı bulunmaktadır.88 

 

Ortaçağ’ın ardından gelen Rönesans (16. y.y.), Reform (17. y.y.) ve 

aydınlanmanın (17. ve 18. y.y.) ceza yargılamasındaki etkileri 18. y.y.’da görüldü ve 

Avrupa’da yeni ceza yargılaması yasaları yapıldı. Bu yasalar, tahkik sisteminin 

ardından doğan yeni bir sistemin özelliklerini taşıyorlardı. Nitekim, 1789 Fransız 

Devrimi’nin ardından yapılan 1808 tarihli Fransız ceza yargılama yasasında, sözlü ve 

halka açık yargılama yapılması, savcılık kurumu ve “davasız yargılama olmaz ilkesi” 

yer alıyordu.89 Doğan yeni sistem ise, “işbirliği sistemi” olarak isimlendirilen90 

sistemdi. 

 

İşbirliği sistemi, tahkik sistemine tepki olarak ortaya çıkmış, bireyci ve 

demokratik cereyanın etkisi ile gelişmiştir. Günümüzde, Avrupa’da ve Türkiye’de 

uygulanan ceza yargılaması sistemi işbirliği sitemi olarak isimlendirilmektedir. 

İşbirliği sisteminin özellikleri, uygulandığı ülkenin özellikleri ve siyasi rejimiyle 

yakından ilgilidir. Siyası rejim anti demokratik ve totaliter olduğu nisbette, 

sistemdeki devlet makamlarının rolü artmaktadır. 91  

 

İşbirliği Sistemi, iddia, savunma ve yargı makamları arasındaki işbirliğine 

dayanmaktadır. Yargılama tüm tarafların işbirliği ile yapılacaktır. Yargıcın konumu 

                                                
86 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s. 60.  
87 Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 11. nci Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s.42. 
88 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I. s. 60, Köksal, a.g.m., s.189. 
89 Cihan, Yenisey, a.g.e., s. 12. Fransız Ceza Kanunu’nu, 1848 ve 1861 tarihli Bayern, 1849 tarihli 
Prusya, 1864 tarihli Baden, 1869 tarihli Württenberg ve 1877 tarihli Alman ceza yargılaması yasaları 
izlemiştir. Bkz. Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e., s.36.  
90 İlgili sistem doktrinde ağırlıklı olarak “İşbirliği Sistemi” olarak isimlendirilmesine rağmen Erem 
tarafından “Karma sistem” olarak isimlendirilmektedir. (Bkz. Erem, a.g.e., s.63.)  
91 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.60. 
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ne tahkik sistemindeki gibi üstün ne de itham sistemindeki gibi siliktir. İddia makamı 

dava açmadıkça yargılama makamı olayı ele alamayacaktır. Yargıcın işe el koyması 

için ithamın varlığı  gerekmektedir. Toplum adına itham etmek ve iddia makamını 

teşkil etmek üzere “savcılık” adı verilen resmi bir makam oluşturulmuştur. Yargıç, 

ne itham sistemindeki gibi, sadece tarafların ileri sürdüğü delillerle bağlıdır, ne de 

tahkik sistemindeki gibi, araştırma tekeline sahiptir. Yargıç, tarafların ileri sürdüğü 

delillerin yanında, maddi gerçeğe ulaşmasına yardımcı olmak üzere kendisi de delil 

araştırabilecektir. Yargıç, delilleri vicdani kanaati doğrultusunda serbestçe takdir 

etme hak ve yetkisine sahiptir. Dolayısıyla, tahkik sistemindeki “kanuni delil” usulü 

yerini “vicdani kanaate” bırakmıştır. Sanığın bir kişiliği vardır, eşya değildir. Sanık, 

iddia makamı ile birlikte bir yargılama süjesi olarak yer almaktadır. Ancak, siyasi 

rejimin demokratik veya anti demokratik olmasına bağlı olarak sanığın erkleri ve 

teminatları değişiklik göstermektedir. Suçun soruşturulması safhasında gizlilik ve 

yazılılık söz konusudur. Ancak, duruşma safhasında, yargılama açık, sözlü ve 

yargıcın da katıldığı bir şekilde çelişmelidir. 92 “Bu sistemde hüküm verme faaliyeti 

ne tarafların diyaloğudur, ne hakimin monoloğudur, Fakat üçünün yaptığı bir 

kolokyumdur.” 93 

 

İşbirliği Sistemi, Erem tarafından, bir karakteri olmadığı yönünde 

eleştirilmektedir. Erem, işbirliği sisteminin, engizisyondan tamamen kurtulma 

çabalarını önlemek amacıyla icat edilmiş olduğunu ileri sürerek, tavizlerle 

                                                
92 İşbirliği sisteminin gösterdiği özellikler için bkz. Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I. s. 60- 61, Erem, 
a.g.e., s.63, Centel, Zafer, a.g.e., s.98. 
93 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I.,, s.60 
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engizisyon sisteminin yaşatılmasına yardımcı olduğunu belirtmektedir.94  Erem’e 

göre “(u)sul hukuku demokratikleştikçe itham usulüne yönelir” 95  

 

Günümüzde Kara Avrupası ülkelerinde ve Türk Ceza Yargılaması’nda 

uygulanan işbirliği sistemi, köken olarak tahkik sistemine dayanmaktadır.96 

Günümüz tahkik sistemi şu şekilde tanımlanabilmektedir: “... (Y)asal prosedür 

...gerçek olguları bulmaya yönelmiş resmi ve tam bir soruşturma(dır). Olguların 

mahkeme kontrolündeki takibi tarafların karşılıklı rızası ile sınırlanamamaktadır. Bir 

dava mahkemenin huzuruna geldiği anda mahkeme gerçeğin bulunmasına yönelik 

sorumluluğu üzerine alır. .......Kendi duyguları ile kör olmuş tarafların, gerçeği 

araştırmada yeteneksiz oldukları düşünülür. (Taraf olmaktan) koparılmış ve akıllı 

hüküm veren, uygun olduğunu telakki ettiği herhangi bir metodu kullanarak (gerçeği) 

daha iyi yerine getirebilecektir...” 97 

 

 

 

 

                                                
94 Erem tarafından işbirliği sistemine yönelik olarak getirilen eleştiriler şöyledir: İşbirliği sistemi, 
suçtan zarar gören fert gerçeğini ihmal etmiştir. Suçtan zarar gören ferdin iradesine, itham sisteminin 
demokratik niteliği dikkate alınarak daha geniş yer tanınması gerekmektedir. İtham sisteminde iddia 
ile savunma makamları arasında tam bir eşitlik mevcutken, bugün iddia makamını itham sisteminin 
aksine suçtan zarar görenin değil, tarafsız savcılığın doldurması ile eşitlik bozulmuştur. Bu eşitsizliğin 
haklı bir temele dayanması için savcılık makamının tam anlamı ile tarafsız olması gerekmektedir.  
Savcılar Adalet Bakanı’na bağlı olduğu taktirde arzu edilen tarafsızlık  mümkün olmayacak ve 
böylelikle tahkik sisteminin yarattığı haksız taraf giderilemeyecektir. Erem, İşbirliği Sisteminin 
soruşturma safhasının, itham sistemine daha fazla yaklaşması gereğinin altını çizmekte; savunma 
makamının yetkilerinin iddia makamının yetkilerine eşit kılınması gerektiğini ve soruşturmanın daha 
az gizli yapılmasının zaruri olduğunu belirtmektedir. (Erem, a.g.e., s.64-66.) 
95 Erem, a.g.e., s.66. 
96 “Halen Avrupada uygulanan ceza muhakemesi hukuki sistemi klasik tahkik sisteminden 
(engizisyon) türetilmiştir.” (Kunter- Yenisey, a.g.e., C. I., s.212.) Bunun yanında günümüzde, 
“Avrupa kıtasında yargılama modelinin “melezleştirilmesi” saptanmaktadır: sonsoruşturmada çelişkili 
olma karakteri ve rızaya dayalı elementler güçlenerek muhafaza edilirken, önsoruşturmada engizisyon 
modeline yer verilmektedir.” (Stanislaw Waltos, “Alman Ceza Muhakemesi Hukuku ile 
Karşılaştırmalı Olarak Yeni Polonya Ceza Muhakemesi Kanunu, Çeviren: Ali Kemal Yıldız, Adalet 
Yüksekokulu 20. yıl Armağanı, İstanbul, Beta, 2001, s.352-353.) Günümüzde tahkik sistemini 
uygulayan ülkeler olarak, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve İsviçre belirtilebilmektedir. İsveç 
ve İtalya’nın ise itham sistemi ile tahkik sistemi karışımı modeller uygulamakta oldukları ifade 
edilmektedir. (Yıldız, “Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değerlendirilmesi,” s. 71, 77.) 
97Hans F. M. Crombag,, “Adversarial or Inquisitorial”,  Adversarial versus Inquisitorial Justice, 
Yay. Haz.: Peter J. Van Koppen, Steven D. Penrod,  New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 
2003, s. 23-24.   
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C. İTHAM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ ve  

     ÇAPRAZ SORGULAMA  

 

İtham sisteminin yargılama anlayışı, çapraz sorgulamayı doğurmuş ve 

tarafların çarpışmasına dayanan sistem içerisinde onu vazgeçilmez kılmıştır. “Dava 

konusu olayla ilgili bilgi sahibi olan tanıkları, esas ve çapraz sorgulamaya tabi 

tutacak iki eşit şampiyonun bir ringe konulduğu zaman, gerçeğin kendiliğinden su 

yüzüne çıkacağına ilişkin teori, itham sisteminin dayandığı teoridir.”98 Birbiri ile eşit 

haklara sahip iddia ve savunma makamlarının, tanıkları esas ve çapraz sorgulamaya 

tabi tutmaları, itham sisteminin temel prensibi olarak belirlenmiş olup, bu prensip ve 

ona uygulanırlık veren diğer bir takım özellikler itham sisteminin temel özelliklerini 

oluşturmaktadır. İtham sisteminin, çapraz sorgulamaya hayat veren ve onu uygulanır 

kılan temel özellikleri, çapraz sorgulama da dahil olmak üzere, dört ana başlık 

altında toplanabilmektedir. 

 
1- Tarafların mahkeme huzurunda iddialarını ortaya koymak bakımından 

tamamen eşit konumda olmaları.  

 

“İtham sistemi altında yasal prosedürler aslında, birbiri ile eşit yarışmacıların 

yarışıdırlar. Bu yarış ancak yarışmacılar arasında adil bir yolla yapıldığı taktirde 

gerçek bir yarış olur ki, adil yarışın esas belirleyici niteliği de yarışmacılar arasında 

tam ve şeklen bir eşitlik olmasıdır. .... Taraflardan biri ilk başta diğerine göre daha 

güçlü görünebilir ama adalet, iki tarafın da kendi durumunu, yasaklanmamış, kendi 

tarafını kayırıcı bir partizanlıkla  sunmasına yetecek imkanı tanır. Ancak bu olduğu 

taktirde hüküm veren bir karar vermezden önce iddiaların tüm gücünü ölçebilir.” 99  
100 

                                                
98 Salhany, a.g.e., s.5. 
99 L. L. Fuller,  “The adveresary system”, Talks on American Law, Editor.: H. J. Bennan, New York, 
Vintage, s.31’den nakleden: Crombag, a.g.m., s. 23.  
100 Sanığın, mali güçlük içinde olması halinde iyi bir hukuksal yardımdan yoksun kalabildiği ve bu 
durumda, iddia makamı ile eşit imkana sahip olmayacağından iki eşit taraf savının havada kalabileceği 
belirtilmektedir. (Thomas Weigend, “Is the criminal process about truth?: A German perspective”,    
Federalist Society 2002 Symposium on Law and Truth, Panel III: Truth, the Jury and the Adversarial 
System, Harvard Journal of Law& Public Policy – January 1, 2003, Volume 26, s. 158)  



 27 

2- Tanığın mahkemede, aleyhine tanıklık yapacağı şahsın huzurunda, sözlü 

şahadet vermesi ve karşı tarafça sorgulanması.  

 

Her taraf kendisi aleyhine şahadet veren tanıkla yüzleşme hakkına sahiptir. 

Yüzleşme hakkı, tanığın şahadetinin inanılırlığı ve tanık güvenilirliği açısından test 

edilmek üzere mahkemede hazır bulunmasını ifade etmektedir. 101   

 

Savunma makamı, tanıkların sorgulanması bakımından iddia makamına 

nazaran avantajlı bir konuma sahiptir. Savunma makamı, yargılama başlamazdan çok 

önce iddia makamının tanıklarının kimler olduğunu ve ifadelerini öğrenme imkanına 

sahiptir; fakat kendisi tanıklarını ve onların mahkemede ne yönde şahadet 

vereceklerini açıklamak durumunda değildir. Ağır ceza mahkemesindeki 

yargılamalardan önce gerçekleşen ilk soruşturma safhasında102 savunma makamı, 

iddia makamı tanıklarının şahadetini en ince ayrıntısına kadar öğrenme, ifadelerini 

elde edip okuma ve ilk soruşturma yargılaması sırasında onların şahadetini çapraz 

sorgulamaya tabi tutarak test etme imkanına sahiptir. İddia makamı ise savunma 

makamının tanıklarının kimler olduğunu ve şahadetlerinin içeriğini ancak onlar 

çağrıldıkça ve şahadet verdikçe öğrenebilecektir. Böylelikle savunma makamı, 

yargılama başlamazdan günler önce iddia makamı tanıklarını öğrenip çapraz 

sorgulamaya hazırlanma imkanına sahipken, iddia makamı savunma tanığının esas 

sorgulaması sırasında, çapraz sorgulamasını belirlemek durumunda kalmaktadır.103 

  

3-Yargıcın duruşma sırasındaki konumunun hakemlikle sınırlı olması.  

 

İtham sisteminde yargıç, iddia ve savunma makamları tarafından dinletilen 

tanıkları dinlemekle yetinir ve “hakem veya şahadet trafiğinin muhafızı rolünde (ve 

                                                
101 Uglow, a.g.e., s.9. 
102 İlk soruşturma hakkında detaylı bilgi için bkz.:aş.s. 40. 
103 İddia makamı açısından bir dezavantaj olarak görülebilen bu durumun sebebinin, iddia makamının 
soruşturmayı yürütmek açısından sahip olduğu sınırsız maddi olanaklar, uzman tanığa ulaşmaktaki 
kolaylığı ve itham edilen birey karşısında yer alan itham edenin konumunun arzettiği güç olarak da 
açıklanabileceği; fakat esas sebebin, kişinin işlemekle itham edildiği suç ne kadar kötü olursa olsun, 
öncelikle iddia makamının bu suçu işlediğini ispatlamaya yetecek şahadet sunmasını bekleme hakkı 
olduğu belirtilmektedir. (Salhany, a.g.e., s.8-9.)     
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tahkik sisteminde yer alan bir yargıca göre) nisbeten pasif konumda”104  yer alır.  

“İtham sisteminde yargıcın en büyük rollerinden birisi şahadetin kapı bekçiliğini 

yapmaktır.”105  “Bu durum Common Law ülkeleri ile diğer Avrupa yargılamaları 

arasındaki büyük bir farklılıktır.”106 “... İddiaların sunumu sırasında hüküm veren, 

“tarafların yarışmayı düzene koyan kurallarla bağlı kalıp kalmadığını gözeten, 

araştıran bir hakem durumundadır.”107 Bununla birlikte, hüküm veren davranışın, 

hareketin uygunluğuna, ancak bu kural ihlalinden olumsuz etkilenen tarafın itirazı 

üzerine karar verecektir. 108 

 

Yargıç, mahkeme huzuruna getirilecek şahadeti belirlemek durumunda 

değildir. Dinletilecek tanıklar tamamen tarafların kendileri tarafından 

belirlenmektedir. Adaletin tecellisi açısından gerekli görürse,  yargıcın bir tanığı 

şahadet vermek üzere çağırma yetkisi vardır. Ancak, bu yetki yargıç tarafından çok 

istisnai olarak kullanmaktadır.  

 

4-Dosyanın tarafların layihaları veya yargıcın soruşturması ile değil duruşma 

sırasında ortaya çıkanlarla oluşması.  

 

İtham sistemi, mahkemedeki güne yani duruşma safhasına önem veren bir 

usuldür.109 Dosya, hüküm veren önünde hem iddia hem de savunma tanıklarının 

kendi taraflarınca dinletilmesi ve karşı tarafça çapraz sorgulanması ile oluşur. İtham 

sisteminde duruşma safhası dosyanın oluştuğu safhadır. 110 

                                                
104 Gerald Walpin, “America’s adversarial and jury systems: more likely to do justice”, Federalist 
Society 2002 Symposium on Law and Truth, Panel III: Truth, the Jury and the Adversarial System, 
Harvard Journal of Law& Public Policy – January 1, 2003, Volume 26, s.175. 
105 Peter J. Von Koppen, Steven D. Penrod, “Adversarial or Inquisitorial: Comparing Systems”, 
Adversarial versus Inquisitorial, New Yoırk, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003, s.3. 
106 Uglow, a.g.e., s.4. 
107 M.R. Damaska, “Evidentiary barriers to conviction and two models of criminal procedure: a 
comparative study”, University of Pennsylvania Law Review, 121, 1973. s. 563’den nakleden: 
Crombag, a.g.m., s. 23.   
108 M.R. Damaska, , “Evidentiary barriers to conviction and two models of criminal procedure: a 
comparative study” s. 465’den nakleden: Crombag, a.g.m., s. 23.  
109 Uglow, a.g.e., s.2, 9. 
110 Tahkik sistemini uygulayan ülkelerden özellikle Fransa’da, duruşma safhası başlamazdan önce, 
sulh yargıcı tarafından tanıkların ifadeleri alınmakta, sanık sorgulanmakta, ilgili belgeler toplanmakta 
ve dava dosyası hazırlanmaktadır. Bu dosyanın içeriği duruşma safhasında sunulacak şahadettir. 
(Salhany, a.g.e., s.3.) Yargılama dosyadaki ilgili evraklar üzerinde yapılacak ve zaten süregelen 
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İtham sisteminde yargıç ve jüri duruşmada, ilgili şahadeti ilk kez duyacaktır. 

Yargıcın soruşturma safhasında hiçbir rolü yoktur. Yargıcın soruşturma safhasında 

yer alması doğru bulunmamaktadır. Yargıçtan davaya başlarken sanık veya dava 

konusu hakkında herhangi bir ön bilgisi olmaksızın yargılamaya gelmesi, herhangi 

bir bilgisi varsa bunu açıklayıp davayı dinlemekten muaf tutulmak üzere talepte 

bulunması beklenir. Ayrıca jüri üyelerinin yargılama hakkında herhangi bir şey bilip 

“bilgilerle lekelenmiş” olup olmadıkları duruşma başlamazdan önce özellikle 

araştırılır. “Bu yansızlık itham sisteminin doğası için kesindir... onun özüdür. 

...(A)dalet sadece yerine getirilmemeli, ayrıca yerine getirildiği görülmelidir...”111 

 

İtham sisteminde, “Yargılamanın işleyişi, (devleti) ve sanığı temsil eden 

tarafların ellerindedir.”112 Taraflar hangi tanıkları çağıracaklarına ve onlara hangi 

soruları soracaklarına kendileri karar verirler. Yargıç sadece, olası bir yanlış 

anlamayı düzeltmek için tanığa soru yöneltebilir, tanıktan yanıtı tekrarlamasını, 

anlaşılmayan bir cevabı aydınlatmasını isteyebilir veya bir şahadetin kabul 

edilebilirliğine ilişkin karar vermek üzere söz alır. “Yargıç ve jüri aslında, önlerinde 

yer alan tarafların tutuklularıdırlar. Sadece her bir taraf neyi duymalarını istiyorsa 

onu duyarlar.”113 Yargılamanın sonunda sadece duydukları ve mahkemede gündeme 

getirilen şahadete göre karar vermeleri beklenir. Herhangi bir konu hakkında kendi 

araştırmalarını yapmaları mümkün değildir. 114 

 

İtham sistemi, gerçeğin ortaya çıkmasında en büyük yükü, yargıca değil, 

yargılamanın taraflarına yüklemektedir. İtham sisteminde görev yapan bir avukat, 

tüm lehe şahadeti araştırmak, ortaya koymak, aleyhe şahadetin etkisini azaltmak 

                                                                                                                                     
yargılamanın sadece son safhası olmakla kalacaktır. (Uglow, a.g.e., s.2) Yargılamayı yapan yargıç, 
sulh yargıcı tarafından hazırlanan davayı okumuş ve yargılama başlamazdan evvel sanık aleyhindeki 
tüm şahadeti biliyor durumda olacaktır. Tahkik sisteminde yargılamanın amacı, sulh yargıcı tarafından 
biraraya getirilen şahadetin kabulü veya reddidir. Elde edilen şahadet mahkemeye sunulur, iddia 
makamı ek şahadet dinletebilir ancak genellikle bu yol izlenmez.  (Salhany, a.g.e, s.6.) 
111 Salhany, a.g.e., s.6. 
112  A.e.  
113 Salhany, a.g.e., s.7. 
114 Mahkemenin hükmünü verirken tarafların ileri sürdüğü hususlarla bağlı olması, tarafların gerçeğin 
tümünü değil sadece kendi lehlerine olan bölümü ileri sürdüklerinden dolayı eleştirilmektedir. 
Savcılığın genellikle olayın oluşuna ilişkin gerçeğe uyumlu iddialar ileri sürdüğü buna karşılık, 
savunma makamının bu hususları yalanlamak adına gerçeği karartmaya yönelik çalıştığı 
belirtilmektedir. (Weigend, a.g.m., s. 158) 
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veya yok etmek ve hukuku kendi müşterisi lehine ortaya koymakla görevlidir. 

Yargıcın belirlediği süre içerisinde davasını veya savunmasını ortaya koyacak 

taraflar, kendi bütçelerinin elverdiği ölçüde, kendileri için en faydalı yolu takip etme 

imkanına sahiptirler. Davayı bilen ve sadece lehe hususlara yoğunlaşmış taraflar, 

hangi yöndeki  şahadeti araştırıp mahkemede ileri sürecekleri yönündeki stratejik 

kararı vermektedirler.115  

 

 

 

 

 

 

                                                
115 Walpin, a.g.m., .s.2. 1975 yılında hukukçular John Thibaut ve Laurens Walker tarafından itham ve 
tahkik sistemleri arasında bir karşılaştırma çalışması yapılmıştır. Bir yargılama sisteminden 
beklenenlerle sistemin gerçekleştirdiklerinin karşılaştırıldığı çalışmada, Thibaut ve Walker, davaya 
ilişkin olguların kuruluşu, yerleştirilmesi ve yargılama konusuna ilişkin harici - dahili önyargılarla 
savaşmak noktalarında itham sistemini üstün bulmuştur. (Crombag, a.g.m., s.21.) İtham ve Tahkik 
sistemlerinin aynı amacı sağlamaya yönelik alternatif sistemler olmadıkları ve 
karşılaştırılamayacakları da ifade edilmiştir.  Hukukun sağlamak istediği şeye ilişkin temelde farklı 
olan bakışlar sundukları ve hukukun sağlamak istediği şeylerin de bir noktada artık devletin amaçları 
olduğu iddia edilmektedir. Tahkik sisteminin,  iyi yaşam teorisini gerçekleştirmeye yönelik çaba 
harcayan aktivist devletlerde söz konusu olabileceği belirtilmiştir. “Bu sistemde, vatandaşların 
arasında meydana gelen projeler ve bakış açıları şüphe ile karşılanır çünkü, kolaylıkla devletin iyi 
hayat anlayışına karışabilirler. Bu durumda yasal prosedür, devlet politikasını oturtmak için bir 
vasıtadır ve yargılama prosedürünün bu amaca ulaşması için en iyi yöntem “soruşturmacı 
soruşturma”’dır.  İtham sistemi ise, vatandaşlarının kendi hedeflerini kovalamaları için destekleyici 
çatı sunan aktif olmayan devletlerde söz konusu olabilecektir. Nitekim, aktif olmayan devletin, 
kuralları koruyan, tartışmaların varlık kazanabileceği ve vatandaşların kendi kendilerine 
oluşturamayacakları bir forum tedarik eden bir yapıda olduğu belirtilmiştir. (Damaska, The faces of 
justice and state authority: A comparative approach to the legal process, New Haven, CT:Yale 
University Press, s. 73-80’den nakleden; Crombag, a.g.m., s.24.) 
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                                         İKİNCİ BÖLÜM 

          K.K.T.C. CEZA YARGILAMASI HUKUKU’NDA ÇAPRAZ    

                                        SORGULAMA           

 

I. GENEL OLARAK K.K.T.C. CEZA YARGILAMASI  

   HUKUKU 

 

1878 -1960 yılları arasında İngiliz idaresinde kalan Kıbrıs’ın hukuksal yapısı, 

İngiliz hukuk sistemi etkisi altında şekillenmiştir.1 İngiltere’de uygulanan Common- 

Law kurallarının yazılı metne dönüştürülmesi şeklinde yapılan yasalaştırma 

çalışmaları, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmazdan önce sona ermiş ve 1960 tarihinde 

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Kıbrıs, düzenli yasal metinleri olan bir sisteme 

kavuşturulmuştur. Kıbrıs Cumhuriyetinin yıkılmasının ardından kurulan K.K.T.C.’de 

İngiliz idaresi dönemindeki ceza yargılama yasaları yürürlüğünü korumuştur. 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması itham sistemine dayanmaktadır.2 Bir itham sistemi 

kurumu olan çapraz sorgulama da böylelikle K.K.T.C. uygulamasında yerini almıştır. 

 

Çapraz sorgulama K.K.T.C. mevzuatında Anayasal bir haktır. Bu hak, 

Anayasa’nın “Cezaların Yasal ve Kişisel Olması ve Sanık Hakları” başlıklı 18.nci 

hükmünde yer almaktadır. Anayasa m. 18/5 hükmü, A.İ.H.S.’nin Adil Yargılanma 

Hakkına ilişkin m.6/3 hükmünü aynen aktarmaktadır. Çapraz sorgulama hakkına 

ilişkin Anayasa m.18/5,(ç)  şöyledir:  

 

“ (5) Bir suçtan sanık herkes, en azından, ....(ç) İddia tanıklarını bizzat veya 

avukatı vasıtasıyla sorguya çekmek veya çektirmek ve savunma tanıklarını da iddia 

                                                
1 1878 yılında Osmanlı Devleti tarafından İngiltere’ye kiralanan Kıbrıs adası, 5 Kasım 1914 tarihinde 
tek yanlı olarak ilhak edilmiş ve 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulana değin adadaki İngiliz 
yönetimi devam etmiştir.  
2 Narin Şefik, “ KKTC Ceza Hukukunda Duruşma Safhası ve Delillerin Değerlendirilmesi”, Kıbrıs 
Türk Kalkınma Platformu Derneği, T.C.- K.K.T.C. Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu 
(Kasım 2000),  Ankara, 2001, s. 87-88. Sınırlı sayıdaki değişlikle birlikte, aynı ceza yargılama 
yasasını uygulayan Güney Kıbrıs Rum Kesiminde ceza yargılamasının itham sistemine dayandığına 
ilişkin bkz. Introduction to Cyprus Law, Yay. Haz.: Dennis Campbell, Limassol, Andreas 
Neocleous & Co., 2000, s. 479. 
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tanıkları ile aynı koşullar altında getirtmek ve sorguya çekilmelerini sağlamak.... 

hakkına sahiptir.” 

 

İlgili hüküm, çapraz sorgulama hakkını sanık açısından ele alarak, iddia 

makamı tanıklarını sanığın şahsen veya avukatı aracılığıyla çapraz sorgulamasını 

güvence altına almaktadır. Keza, hüküm sanığa kendi lehine tanık getirtmek ve 

onların da aynı koşullar altında sorgulanmasını sağlamak hakkını vererek, sanığın 

tanıklarının da çapraz sorgulanmasını Anayasal güvence altına almıştır. Üstelik 

savunma tanıklarının çapraz sorgulanması bir hak olarak düzenlenmiştir.3  

 

Anayasa’nın “Hak Arama Özgürlüğü ve Yasal Yargı Yolu” başlıklı m. 

17/4,(c) hükmünde de “Herkes,... delillerini göstermek veya tanıkların yasaya uygun 

olarak doğrudan doğruya sorguya çekilmesini istemek ... hakkına sahiptir” denmek 

suretiyle tanıkların sorgulanması hakkı ayrıca düzenlenmiştir.   

 

A. MEVZUAT  

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’ndaki çapraz sorgulama uygulamasını düzenleyen 

kurallar üç temel hukuksal kaynaktan kaynaklanmaktadır. Bunlar, Ceza Yargılaması 

Hukuku’nu düzenleyen Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, Şahadet Hukuku’nu 

düzenleyen  Şahadet Yasası, Mahkemeler Yasası gereği mevzuatın bir parçası olan 

Common Law ve Equity prensipleridir. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ve 

Şahadet Yasası, İngiliz idaresi dönemindeki yasalaştırma çalışmaları çerçevesinde 

meydana getirilmiş yasalar olup, yürürlükte kalarak İngiliz Hukuku kaynaklı ceza 

yargılamasını günümüze taşımışlardır. 

 

Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme, mevzuatta yer alan 

boşluklara ilişkin olarak İngiltere’de ilgili konuya ilişkin düzenlemelere ve mahkeme 

                                                
3 Bunun gerekçesi, çapraz sorgulamaya tabi tutulmuş tanıklığın, çapraz sorgulamaya tabi tutulmamış 
tanıklığa nazaran daha güvenilir olarak addedilmesidir kanaatindeyiz. Dolayısıyla sanığa lehinde  
güvenilir bir tanıklık ortaya koyma hakkı verilmek istenmiş olmalıdır.    
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kararlarına dikkat çekerek çapraz sorgulamaya ilişkin mevzuatı tamamlayıcı yönde 

işlev göstermektedir.4  

 

1. FASIL 155 - CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ YASASI 

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nı düzenleyen yasa, 40/1948 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Yasası5 olup 15 Aralık 1948 tarihinde İngiliz idaresi 

döneminde  yürürlüğe girmiştir. Common Law olarak bilinen İngiliz geleneksel 

hukuk kurallarının bütünleştirilip bir yasa haline getirilmesi ile hazırlanmıştır.6 

C.M.U.Y. yasaların uyumlaştırılması faaliyetleri çerçevesinde 1949 Yılında, 14.ncü 

Fasıl, 1959 yılında ise, Ceza Hukuku ve Usulü bölümü altında 155.nci Fasıl olarak 

düzenlenmiştir.7   

 

1960 tarihinde yürürlüğe giren Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, Anayasaya 

uygun olarak yapılacak yeni yasalar yürürlüğe girene değin eski yasaların yürürlükte 

kalacağını düzenlemiş, böylelikle C.M.U.Y. Kıbrıs Cumhuriyeti devrinde de 

yürürlülüğünü devam ettirmiştir. Bu durum 1967 Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi, 1974 

Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti dönemlerinde de 

devam etmiştir. 15 Kasım 1983 tarihinde K.K.T.C. Devletinin ilanını müteakiben 5 

Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren K.K.T.C. Anayasası Geçici m. 4./1’de  

“Anayasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan mevzuatın Anayasa 

kurallarına aykırı olmadığı ölçüde yürürlükte kalacağı” belirtilmektedir. 

                                                
4 Yüksek Mahkeme içtihadı, farklı yöndeki yeni kararlarla değiştirilebilmektedir. Böylelikle Yüksek 
mahkeme kararları, yasal duruma değişme ve gelişme katma yönünde de işlev göstermektedir. Yüksek 
Mahkeme tarafından verilen bir karar, yürürlükten kalkıncaya değin alt mahkemeyi bağlamaktadır. 
Aynı seviyedeki mahkemeler için ise daha önce verilen kararın aleyhine bir başka karar verilebilmekte 
ve böylece içtihat değişikliğine gidilebilmektedir.  
5 Yasanın “Kısa İsim” kenar başlıklı m.1 hükmüne göre“Criminal Procedure Law” olan isminin 
Türkçe tercümesi Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası olarak yapılmıştır.   
6 Zaim Necatigil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yönetim Hukuku ve Anayasa Yargısı, 
Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, No:41., t.y., s. 14, İlhan Akbulut,  
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Sistemi”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 75, Sayı 10-11-12, 
2001, s.1045. 
71878 yılından 1959 yılına değin yapılan ve 1959 yılında yürürlükte olan toplam 354 yasa, düzenleme 
getirdikleri konulara göre bir ayrıma tabi tutularak 1’den 354’e kadar numaralandırılmış, her yasa bir 
Fasıl, Kıbrıs Hukuk Sistemi 354 Fasıldan oluşan bir bütün olarak değerlendirilmiştir. 1959 yılında 
yapılan toplama için bkz. C. George Tornaritis,  The Statute Laws of Cyprus, Volume 1, London, 
C.F. Roworth Limited, 1959, s., vii-xv. 
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K.K.T.C.’nin ilanını takip eden yıllarda yeni bir Ceza Yargılama Yasası yapılmamış 

ve 1948 tarihli ilgili yasa, uğramış olduğu az sayıdaki değişiklikle yürürlüğünü 

korumuştur.8   

 

C.M.U.Y. m.56 ile çapraz sorgulama, ceza yargılaması sistemine getirilmiştir. 

“Tanıkları sorguya çekme düzeni” başlıklı 56. madde, tanıkların sırası ile esas 

sorgulama, çapraz sorgulama ve tekrar sorgulamaya tabi olmalarını düzenlemiştir. 

Keza C.M.U.Y.’nda çapraz sorgulama ile doğrudan ilgili iki hüküm daha yer 

almaktadır. Bunlar; çok sanıklı davalardaki çapraz sorgulama sistemini düzenleyen 

m.57 hükmü ile, ortak sanığın çapraz sorgulamaya çekilmesinin koşullarını 

düzenleyen m.76  hükümleridir.  

 

C.M.U.Y.’nda yer alan yargılamanın işleyişine ilişkin pek çok hüküm 

doğrudan doğruya olmasa da dolaylı olarak, çapraz sorgulama uygulamasını 

etkilemektedir. Bunlar, gönüllü olarak verildiği mahkemece kabul edildiği taktirde ve 

ifade sahibi sanık veya tanığın ifadesini değiştirmesi halinde “önceki bağdaşmaz 

ifadeler” kapsamı altında çapraz sorgulamaya tabi tutulabileceği “gönüllü ifadelere” 

ilişkin m.5/2,3, tanıkların duruşmada sorguya çekilmesine imkan tanımak üzere 

duruşmada hazır bulundurulmalarını sağlamaya yönelik m. 49 -m. 52, m. 99, m. 100, 

sanığın aleyhindeki şahadeti bizzat duyması ve kendisi aleyhine şahitlik yapanlarla 

yüzleşmesini teminat altına alan sanığın duruşmada hazır bulunmasını düzenleyen 

m.63 ve m.89/1, mahkeme huzurunda sözlü şahadetin ve dolayısıyla her şahadetin 

çapraz sorgulamaya tabi tutulacağı kuralının istisnası niteliğinde olan görevlendirme 

yolu ile tanık ifadesi alınmasını düzenleyen m.61, mahkemenin tanığı bizzat sorguya 

çekmek üzere yeniden çağırmasını düzenleyen m.54, savunma makamının 

duruşmadan önce iddia makamı tanıklarını öğrenmesine ilişkin güvenceyi 

belirginleştiren ek tanıklara ilişkin m. 111 olarak örneklendirilebilmektedir.    

 

C.M.U.Y m. 3., K.K.T.C.’deki mevzuatta özel bir düzenleme bulunmayan 

ceza yargılaması konularında, İngiltere’de yürürlükte bulunan ceza yargılaması  ile 

                                                
8 K.K.T.C. Hukuk sisteminin oluşumu hakkında detaylı açıklama için bkz. Necatigil, a.g.e., s. 2-15, 
Akbulut, a.g.m, s. 1030-1046. 
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ilgili yasa ve tüzüklerin uygulanacağını öngörmektedir.9 İlgili hüküm, İngilterede 

halihazırda yürürlükte olan mevzuatın uygulanmasına olanak tanımakla birlikte, 

Yüksek Mahkeme tarafından ilgili hüküm, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan tarihi olan 16 

Ağustos 1960 tarihi kıstas olarak kabul edilerek uygulanmakta ve İngiltere’de 16 

Ağustos 1960 tarihine değin  yürürlükte olan ceza yargılaması mevzuatı kaynak 

olarak alınmaktadır.   “...(Fasıl 155 Ceza Usulü Yasası)...müstemleke devrinde 

yapılmış bir yasadır. 1960 dan beri ise ülkemiz bağımsız bir ülke olup kendi 

Anayasaları uyarınca yönetilmektedir. KKTC Anayasasının geçici 4(1) maddesi 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan mevzuatın, Anayasa kurallarına 

aykırı olmadığı ölçüde, yürürlükte kalmasını öngörmektedir. Bu nedenle Fasıl 155 

Ceza Usulü Yasasının ... ülkemizin bağımsız bir ülke olduğu olgusu göz önünde 

bulundurularak ve Anayasaya ve özellikle geçici 4(1) maddesine göre tefsir ve 

uygulanması gerekir. İngilteredeki ... 1960 dan sonra yapılan veya yapılacak 

değişikliklerin buraya da şamil olduğunu veya olacağını addetmek Anayasamızla ve 

ülkemizin bağımsızlığı ile bağdaşmaz.”10 

 

C.M.U.Y. İngiliz Hukuku örnek alınarak oluşturulmakla birlikte, 

İngiltere’deki çapraz sorgulama uygulamasında ve bu uygulamayı düzenleyen 

kuralların oluşumunda çok önemli yer tutan jüri K.K.T.C. uygulamasında yer 

almamaktadır. İngiltere ceza yargılamasında hukukçu olmayan 12 vatandaştan 

oluşmakta olan jüri, “fact-finder” yani “olgu bulucu” olarak görev yapmaktadır. 

İngiliz Hukuku’nun büyük etkisine rağmen K.K.T.C. hukuk sisteminde jürinin yer 

almamasının sebebini; küçük nüfuslu bir ülke olan Kıbrıs’ta tam yansız bir heyet 

oluşturmadaki güçlükte bulabiliriz.11 Jüri sistemi, bir sistemi itham sistemi olarak 

nitelendirmek için gerekli olmayan fakat doğal seçimlerin ürünü olan bir unsur 

                                                
9 İlgili hüküm aynen şöyledir: “ Bu yasa veya yürürlükteki mevzuatta özel bir kural bulunmayan ceza 
muhakemeleri usulü konuları ile ilgili olarak her mahkeme, ceza işlemlerinde, İngiltere’de yürürlükte 
bulunan ceza muhakemeleri usulü ile ilgili yasa ve tüzükleri uygular” 
10 Yargıtay/Ceza Dava No: 21/85, D.15/87 (Ağır Ceza No. 4478/84; Lefkoşa) sayılı karar için bkz.  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri, (çevrimiçi), http://www.mahkemeler.net/mahkeme-
web-t/Kararlar/Yargitay/Ceza/dno/1987/D-15-87.doc (10 Nisan 2005). Aynı yöndeki Birleştirilmiş 
Yargıtay/Ceza 4/91 ve 5/91, D.11/91 (M/sa Ağır Ceza Dava No: 4259/90) sayılı karar için bkz. 
Yüksek Mahkeme Kararları, Yargıtay Ceza (1991- 1996), Yay. Haz.: Taner Erginel, 2000, s.112. 
11 Akbulut,  a.g.m., s.1042. 
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olarak nitelendirilmektedir.12 Hukukçu olmayan bireylerin tanık beyanlarına ilişkin 

değerlendirmesinin daha farklı olacağından hareketle geliştirilen pek çok Şahadet 

Hukuku ve çapraz sorgulama kuralı, jürinin olmadığı K.K.T.C.’de  uygulanmaya 

devam etmektedir. 13 

 

2.  FASIL  9 - ŞAHADET YASASI 

 

Şahadet Yasası İngiliz Sömürge dönemi yasası olup 8 Ağustos 1946 tarihinde 

14/1946 sayılı yasa olarak yürürlüğe girmiştir.14 Şahadet Yasası, 1949 yılında 

yapılan yasaların uyumlaştırılması çalışmasında 15. Fasıl, 1959 yılında ise, 9. Fasıl 

olarak düzenlenmiştir. 8 Ağustos 1946 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Fasıl 9 

Şahadet Yasası,  Anayasa’nın Geçici m.4/1 hükmü ile yürürlüğünü korumaktadır. 

 

Şahadet yasası, m. 3 hükmü ile çapraz sorgulama uygulamasını doğrudan 

etkileyen bir düzenleme getirmektedir. İlgili hüküm, yargı yetkisini kullanırken 

mahkemelerin, yasalarda aksi yönde kural bulunmadıkça ve koşulların müsaade 

ettiği oranda  5 Kasım 1914 tarihinde İngiltere’de yürürlükte olan Şahadet yasa ve 

tüzüklerini uygulayacaklarını belirtmektedir.15 Şahadet Yasası böylelikle, mevzuatta 

yer almayan çapraz sorgulama kurallarının K.K.T.C.’ de de uygulama alanı 

bulmasını sağlamaktadır.   

 

Şahadet Yasası, m. 3 hükmü dışında çapraz sorgulama uygulamasını 

doğrudan etkileyen hüküm ihtiva etmemekle birlikte, öngördüğü bir takım 

                                                
12Crombag, a.g.m., s.23.   
13 İngiliz Hukuku’nda ceza yargılaması faaliyetinde iki temel sorunun ortaya çıktığı ve hukuka ilişkin 
sorun olarak tercüme edebileceğimiz “question of law”’un yargıç tarafından, olaya ilişkin sorun 
olarak tercüme edebileceğimiz “question of fact”’ın ise jüri tarafından karara bağlanacağı ifade 
edilirken jürinin yer almadığı K.K.T.C. Hukuku bakımından iki temel sorun da yargıç tarafından 
çözüme kavuşturulmaktadır.  
14 Yasanın “Kısa İsim” başlıklı m.1 hükmüne göre  “Evidence Law” olan ismi “Şahadet Yasası” 
olarak tercüme edilmiştir.   
15 İlgili hüküm aynen şöyledir: “Bu yasada veya yürürlükte bulunan herhangi başka bir yasada tersine 
kural bulunmadıkça veya öngörülmedikçe, bütün mahkemeler herhangi bir hukuk veya ceza işleminde 
yargı yetkisini kullanırken koşulların müsaade ettiği oranda, 5 Kasım 1914 tarihinde İngiltere’de 
yürürlükte bulunan şahadet yasası ve tüzüklerini uygular.” İlgili yasanın işaret ettiği 5 Kasım 1914, 
İngiltere’nin Kıbrıs’ı tek yanlı olarak ilhak ettiğini açıkladığı tarihtir.  
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düzenlemeler çapraz sorgulamayı dolaylı olarak etkilemektedir. Bunlar arasında,  

tanığın önceki bağdaşmaz beyanı olarak nitelendirilip hakkında çapraz 

sorgulanabileceği, ilk soruşturmada mahkeme huzurunda verdiği fakat Ağır Ceza 

Mahkemesinde inkar ettiği ifadenin şahadet olarak ibrazına ilişkin m.11, çapraz 

sorgulanan süjelerden birisi olan bilirkişinin tanıklığına ilişkin m.12, yetenekli ve 

zorlanabilir tanıklığa ilişkin m.13 ve m.14 sayılabilir.  

 

 3. AHKAM-I UMUMİYE ve NISFET HUKUKU İLKELERİ  

   (COMMON LAW16 ve EQUITY PRENSİPLERİ) 

 

9/1976 sayılı 1976 Mahkemeler Yasası m. 38/d hükmü K.K.T.C. 

Mahkemelerinde uygulanacak mevzuat arasında Ahkam-ı Umumiye ve Nısfet 

Hukuku hükümlerini de saymıştır. Ahkam-ı Umumiye Commom Law’u, Nısfet 

Hukuku ise Equity prensiplerini ifade etmektedir. İngiliz Hukuk Sistemi, mahkeme 

kararları tarafından geliştirilen “case law” ve kanunlardan oluşan “statutory 

law”’dan meydana gelmektedir. Mahkeme kararları tarafından geliştirilen ve dava 

hukuku olarak tercüme edebileceğimiz hukuk, birincil sıradaki kaynak olup yasalarca 

meydana getirilen hukuk ikincil sırada yer almaktadır. Yasalarca oluşturulan hukuk, 

dava hukukunun bütünlüğünü ve zaman içerisinde ortaya çıkan yeni gereksinmelere 

uyarlanmasını sağlamakla yetinmektedir17. Dava hukuku, iki temel kaynaktan 

beslenmektedir; common law  ve equity prensipleri.  

 

 Common Law, “…İngiltere…(de) uygulanan ve yazılı yasa kaynaklarından 

kaynaklanmak yerine yargı kararları ile gelişmiş olan hukuk kurallarını ifade 

etmektedir.”18 Bu kurallar yargıçlar tarafından oluşturulmuştur. Nitekim bunlara 

yargıçların yaptığı hukuk kuralları anlamında judge-made law da denilmektedir. 

                                                
16 Common Law ifadesi İngiliz Hukuku’nda çeşitli anlamlarda kullanılabilmektedir. Bu kullanım,  
Anglo- Amerikan hukuk sistemini ifade etmek için veya medeni hukuk kavramı karşılığı olarak 
olabileceği gibi, inceleme konumuz olan ve “ahkam-ı umumiye” ifadesinin kaynağı olarak, 
“İngiltere’de kraliyet mahkemeleri tarafından oluşturulan hukuk anlamında” olabilmektedir. (Oğuz, 
a.g.e., s.258.) Çalışmamızda common law ifadesini, 3. anlamı yönünde olmak üzere “İngiliz 
mahkemeleri tarafından oluşturulan hukuk” anlamında kullanmaktayız.     
17 Oğuz, a.g.e., s.254-268. 
18 Necatigil, a.g.e., s 13.  
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“Common Law ilkeleri adalet ve mantık ölçülerine uygun olarak düzenlenmiştir ve 

toplumun değişen sosyal ve ekonomik gereklerine göre ayarlanabilmektedir.”19 

Dolayısıyla hukuk kuralları, mahkeme kararlarına ve somut olay gruplarına 

dayanmaktadır.  “…(B)u hukuk sisteminde dikkatli, özenli bir biçimde yaşamsal 

ilişkiler gözlem altına alınarak sorunlar tartışılmakta, kararlar soyut ve sistematik bir 

biçimde değil, somut ve tarihsel bakış açısıyla gerekçelendirilmektedir.”20  

 

İngiltere’de 12. yüzyıldan itibaren mahkeme kararları ile oluşturulan 

common- law sistemi, bugünkü arzu edilen durumuna ulaşmadan önce yargılamanın 

tarafları arasında hoşnutsuzluklara yol açacak uygulamalara da yer vermiş ve 

bunların giderilmesine yönelik olarak 15. yüzyılda equity prensipleri doğmuştur.  

 

Katı, esneklikten uzak, şekli ve yavaş ilerleyen usul, rüşvet almış tanıklar, 

tarafların oluşturduğu  nüfuz ve  politik baskı, adaletsiz yargılamalara yol açmış ve 

bundan mağdur olan taraflar bizzat hukukun ve adaletin garantörü olarak nitelenen 

Krala başvurup common law’a göre değil de ahlak ve vicdana göre karar verilmesini 

istemişlerdir. Bunun üzerine Kral kendisine gelen talepleri, “Tanrı sevgisi ve adalet 

düşüncesi bakımından korunmaya değer” olduğuna kanaat getirirse inceleme altına 

alan ve en yüksek idari memur olan “chancellor”’a yönlendirmeye başlamıştır. Bu 

uygulamanın yerleşmesi ve zamanla kişilerin doğrudan chancellorlara müracaatı ile 

verilen kararlar istikrarlı kurallar yığınına dönüşmeye başlamıştır. 16. yüzyıldan 

itibaren chancellorlar tarafından verilen kararların yayınlanmaya başlaması ile bu 

kararlarda bir birliktelik ve benzer vakalarda benzer kararların verilmesi yerleşmiştir. 

Öncelikle chancellorlar tarafından, daha sonraki dönemde “Court of Chancery” 

denilen mahkemelerde belirlenen fakat şimdi tüm mahkemelerde uygulama yeri 

bulan ve somut olay adaletini sağlamaya yönelen bu kurallara equity prensipleri 

denilmektedir. 21  

 

                                                
19 A.e. 
20 Oğuz,  a.g.e., s. 254. 
21 A.e., s. 255-266.  
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Equity Prensipleri,  common law’un  boşluklarını doldurmak ve genel bir 

hukuki koruma sağlamak üzere gelişmiştir. Equity Prensipleri, common law’u 

bertaraf etmeye yönelik değil, aksine ona işlerlik kazandırmaya yönelik olarak işlev 

göstermişlerdir. Common law’un tatmin edici bir çözüm içermemesi durumunda ona 

üstün olacağı ilkesi bir dönem uygulama alanı bulmuş olsa da, 1875 yılından itibaren 

yürürlüğe giren Judicature Act ile  common law ve equity law’un, hiçbir ayrım 

gözetmeksizin tamamen müştereken ve aynı değerde temel hukuk kaynakları olarak 

uygulanacakları hükme bağlanmıştır.22   

 

1976 Mahkemeler Yasası’nın m. 38/d hükmü ile K.K.T.C. mevzuatına dahil 

edilen common law ve equity prensipleri, mahkeme içtihatlarından doğan çapraz 

sorgulama kurallarını K.K.T.C. mevzuatının bir parçası yapmakta ve ingiliz 

mahkemelerince gerçekleştirilen gelişmelerin K.K.T.C. mahkemelerinde de yer 

bulmasını sağlamaktadır.  

 

B.  MAHKEME TEŞKİLATI  

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması mahkemeler teşkilatını, Kaza Mahkemeleri, Ağır 

Ceza Mahkemesi ve Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme 

oluşturmaktadır.23  

 

K.K.T.C.’nin dört büyük kazası olan Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa ve 

Güzelyurt’ta tek yargıçla oturum yapan birer ceza mahkemesi yer almakta ve 

bunların yaptıkları yargılama “serian yargılama” olarak isimlendirilmektedir. Kaza 

Mahkemeleri bölgesel sınırları içerisinde işlenen suçları yargılamakla yetkili olup, 

bir suç birden fazla mahkemenin yetki alanına girdiği taktirde, yetkili Kaza 

Mahkemelerinden herhangi birisi tarafından yargılanabilecektir. Kıbrıs’ta fakat 

                                                
22 Oğuz, a.g.e., s.267. 
23 Kaza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin yanında, özel mahkemeler olarak ifade edebileceğimiz 
Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ve Yargıtayı ile Çocuk Mahkemesi de K.K.T.C. mahkemeler 
teşkilatında yer almaktadır. Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ve Yargıtayı  34/1983 sayılı, Güvenlik 
Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasasına,  
Çocuk Mahkemesi ise Fasıl 157 Çocuk Suçluları Yasasına göre oluşturulmuşlardır.    
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K.K.T.C. sınırları dışında işlenen suçlar için ise Lefkoşa Kaza Mahkemesi yetkili 

kılınmıştır. 24 

 

Kaza Mahkemesi, beş yıl hapis cezasını aşmayan hapis cezası veya 5 milyar 

Türk Lirasını aşmayan para cezasını müstelzim suçları yargılamakla yetkilidir.25  

Kaza Mahkemesi, Mahkemeler Yasası m. 27.’ye göre, mahkum edilen kişinin 

hükmedilen cezaya ek olarak veya ceza yerine, suçtan zarar gören herhangi bir kişiye 

5 milyar Türk Lirasına kadar tazminat ödemesine de hükmetme yekisine haizdir.  

 

Kaza Mahkemesi, Mahkemeler Yasası m.27/2’ye göre, Başşsavcının yazılı 

rızası üzerine 10 yıl hapis cezasını veya 15 milyar Türk Lirası para cezasını aşmayan 

cezaya müstelzim suçları da yargılayabilmektedir. Bu durumda Kaza Mahkemesi 

yargıcının davanın ahval ve koşullarını dikkate alarak, ceza ve tazminat hususunda 

yasanın kendisine verdiği yetki sınırları içerisinde kalmanın uygun olup 

olmayacağını takdir etmesi gerekmektedir: Çünkü, böyle bir durumda 

hükmedebileceği ceza miktarı 5 yıla kadar hapis cezası, 5 milyar Türk Lirasına kadar 

para cezası ve 5 milyar Türk Lirasına kadar tazminatla sınırlıdır.  

 

Kaza Mahkemeleri, yukarıda tafsilatı verilen görevleri dışında Ağır Ceza 

Mahkemesinde yargılanacak suçlar için “ilk soruşturma” (preliminary inquiry) 

yapmakla da görevlendirilmişlerdir (C.M.U.Y. m. 92). İlk soruşturma, Başsavcılık 

tarafından Kaza Mahkemesinin yargılama yetkisini aşan bir suç işlediği iddia edilen 

sanığın, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını sağlamak için başvurulan bir ön-

safhadır.  

 

“İlk soruşturma, davanın dinlenmeye başlanması olarak değerlendirilemez.”26 

“İlk soruşturma ‘ilk’ sözcüğünün de belirttiği gibi, bir yargılama değil sanığı 

yargılamaya sevketmek için yeterli zemin olup olmadığına karar vermeye yönelik, 

                                                
24 Kaza Mahkemelerinin bölgesel yetkileri 1976 Mahkemeler Yasasının m. 26. hükmü ile 
düzenlenmiştir. 
25 K.K.T.C. Ceza Yasası cezalarda alt- sınır içermemektedir. Mahkeme, sanığı beraat ettirebileceği 
gibi öngörülen hapis veya para cezasından üst sınıra kadar uygun gördüğü miktara hükmedebilecektir. 
26 Introduction To Cyprus Law, s. 476. 
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ileride sanık aleyhine ileri sürülecek şahadetin ortaya konulduğu bir ‘hazırlayıcı 

soruşturmadır’.”27 Bu safhada iddia makamının, sanığın Ağır Ceza Mahkemesinde 

yargılanmasını gerektirecek bir suç işlediğine yönelik yeterli şahadete sahip olup 

olmadığı araştırılmaktadır.  

 

İddia makamı, suçun sanık tarafından işlendiğinin muhtemel olduğunu ve 

Ağır Ceza Mahkemesine havale edilmesi gereken bir dosya olduğunu ispatlamaya 

çalışmaktadır. Bu amaçla iddia makamı sanık aleyhindeki tanıklarını dinletmekte ve 

iddia makamı tanıkları, savunma makamı tarafından çapraz sorgulamaya tabi 

tutulmaktadır. Sanık, istediği taktirde beyanda bulunabilmekte ve lehine tanık 

dinletebilmektedir. Tanık dinlettiği taktirde tanıkları iddia makamı tarafından çapraz 

sorgulamaya tabi tutulabilmektedir. Mahkeme, sanığın Ağır Ceza Mahkemesinde 

yargılanmasını emretmek üzere huzurunda yeterli şahadet bulunup bulunmadığını 

takdir etmek durumundadır. Yargıç sanığın ilgili suçtan suçlu olduğu yolunda 

muhtemel bir karinenin ortada olduğu  kanaatinde ise, sanığın suçun işlendiği ilçede 

oturum yapacak Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına emir verir. Aksi durumda 

ise izlenebilecek iki yol vardır. Sanık, ilgi suçtan serbest bırakılır veya yargıç, 

sanığın serian yargılanabilen bir suç işlediği kanaatine ulaşmışsa C.M.U.Y. m. 103/1 

gereği sanığın Kaza Mahkemesinde yargılanmasını sağlamak üzere Başsavcılık 

tarafından bir ithamname düzenlenmesini emredebilir.   

 

İlk soruşturma, çapraz sorgulamanın gerçekleştiği, fakat sanığın suçlu olup 

olmadığının değil, sanığın suçluluğunun “genel deneyimlerin ışığında akılcı şekilde 

...(ve) mantıksal çıkarımın ürünü olarak”28 muhtemel olup olmadığının araştırıldığı 

bir safhadır.29 

                                                
27 A.N. Loizou, G.M. Pikis, Criminal Procedure in Cyprus, Nicosia, Proodos Press, 1975, s. 159.  
28 Loizou, Pikis, a.g.e., s.167. 
29 27/1992 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası ile C.M.U.Y.’na  m. 106 A eklenerek 
ilk soruşturma safhasına hız kazandırılmıştır. C.M.U.Y. m.96, ilk soruşturma safhasında dinlenen 
tanıkların ifadelerinin bizzat yargıç tarafından kayda alınıp yine bizzat yargıç tarafından tanığa 
okunacağını ve ardından tanık tarafından  imzalanacağını  öngörmek suretiyle, ilk soruşturmayı çok 
tanıklı davalar açısından uzun seyreden bir süreç haline getirmiş ve bu süreç kimi zaman Ağır Ceza 
Mahkmesine havalesine karar verilen sanığın Ağır Ceza Mahkemesinin oturumlarını kaçırmasını ve 
yargılamasının aylarca uzamasını sonuçlamıştır. Bu sakıncanın önüne geçmek üzere eklenen m.106 A 
hükmü ile Başsavcıya, kamu yararı, suçun niteliği, sanığın özel durumu açısından uygun gördüğü 



 42 

K.KT.C. Ceza Yargılaması mahkemeler teşkilatında Kaza Mahkemeleri 

dışında, 5 yılı aşan hapis cezası ve 5 milyar Türk Lirasını aşan para cezasını 

müstelzim suçların yargılamasını yapmak ve  yasal durumun öngördüğü tüm cezaları 

verme yetkisine haiz Ağır Ceza Mahkemeleri de görev yapmaktadır.  

 

Ağır Ceza Mahkemesi, her adli yıl için Yüksek Mahkeme tarafından 

görevlendirilen üç kişilik bir heyet olup gezici olarak görev yapmakta ve Yüksek 

Mahkemenin öngördüğü tarihler arasında ilgili dört Kazada oturum yapmaktadır. 

Ağır Ceza Mahkemesi bir Kaza Mahkemesi başkanı başkanlığında iki kıdemli Kaza 

Mahkemesi yargıcı veya bir kıdemli Kaza Mahkemesi yargıcı ve bir Kaza 

Mahkemesi yargıcı veya iki Kaza Mahkemesi yargıcından oluşmaktadır. 

(Mahkemeler Yasası, m.30)30  

 

Ağır Ceza Mahkemesi Mahkemeler Yasası m. 31/1’e göre, bölgesel olarak 

K.K.T.C. topraklarında işlenen, K.K.T.C. sınırları dışında Kıbrıs’ta işlenen, yabancı 

bir ülkede K.K.T.C. hizmetinde iken bir K.K.T.C. vatandaşı tarafından işlenen, 

K.K.T.C. nezdinde kayıtlı bir gemi veya uçakta işlenen suçları ve özel olarak 

yasalarla gösterilen durumlarda işlenen suçları yargılama yetkisine sahiptir. K.K.T.C. 

sınırları dışındaki suçlar için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, buna karşılık K.K.T.C. 

içindeki kazalarda işlenen suçlar için de suçun işlendiği kazada oturum yapan Ağır 

                                                                                                                                     
taktirde, ölüm cezasını müstelzim olmayan suçların ilk soruşturmasının yapılmaksızın, dosyanın evrak 
üzerinden Ağır Ceza Mahkemesine havale edilmesi için Kaza Mahkemesine yazılı müracaat etme 
yetkisi verilmiştir. Bu durumda Kaza Mahkemesi yargıcının da uygun görmesi ile evrak üzerinden 
havale yapılabilecektir. İlk soruşturma safhasında iddia makamının tanıklarının sayısının çok fazla 
olduğu ve ilk soruşturmayı yapan mahkeme yargıcının yasal mecburiyet gereği tanık ifadelerini elde 
yazması gereği düşünülürse, meydana gelecek zaman kaybından hem iddia makamının hem de sanığın 
zarar görmesi sebebiyle bu değişikliğe gitme gereği doğmuş ve bu prosedür ilk soruşturmalarda çok 
büyük oranda uygulama alanı bulmuştur. İlk soruşturma sonrası davanın genelde ağır ceza 
mahkemesine havale edildiği ve “ilk tahkikatın sanığa sağladığı menfaat(ın) Ağır Ceza 
Mahkemesinde aleyhine sunulacak olan şahadeti detaylı bir şekilde davasının ... görüşülmesinden 
önce görmesi (olduğu ve) tanıkların davada verecekleri ifadelerin yazılı olarak sanığa verilmesi ile 
sanı(ğın) yine aynı avantaj(a) ...(sahip olacağı)” (Şefik, a.g.m., s.93) düşünülürse, m. 106 A sisteme 
hız kazandırmış, bu açıdan adaletin tecellisine faydalı bir düzenleme olmuştur. Şefik bu konuda, tüm 
davalarda ilk soruşturma yapılmaksızın evrak üzerinden Ağır Ceza Mahkemesine havale için yasal 
durumda gereken tadilatın en erken zamanda yapılması gerektiği yönünde görüş belirtmektedir. 
(Şefik, a.g.m., s.93.) Düzenlemenin, pek çok dava açısından ilk soruşturmayı daha faydalı bir yöntem 
haline getirdiği  ifade edilmektedir.  (Introduction to Cyprus Law, s.478.) 
30 İlgili hükme göre, ölüm cezasını müstelzim olmayan suçların yargılanmasında Yüksek Mahkeme, 
heyete başkanlık etmek üzere, Kaza Mahkemesi başkanı yerine bir kıdemli Kaza Mahkemesi yargıcını 
da görevlendirebilmektedir. 
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Ceza Mahkemesi yetkilidir.  Ağır Ceza Mahkemesi verebileceği cezalara ek olarak 

veya ceza yerine, mahkum olan kişinin suçtan zarar gören kişiye 15 milyar Türk 

Lirasına kadar tazminat ödemesine de hükmedebilmektedir. Ağır Ceza 

Mahkemesindeki yargılama ancak, yukarıda izah edildiği şekilde  Kaza Mahkemesi 

tarafından yapılan ilk soruşturma neticesi gönderilen dosya ile yapılabilmektedir. 

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması sistemi içerisinde istinaf makamı Yargıtay ceza 

olarak görev yapan Yüksek Mahkeme’dir.31 Yüksek Mahkeme kararları nihai 

nitelikte olup daha üst bir istinaf makamı mevcut değildir. (Mahkemeler Yasası m. 

6/4). Yüksek Mahkeme, yargılama esnasında ilk mahkemenin olaya ilişkin olgu ve 

bulguları ile bağlı değildir, bütün tanıklığı gözden geçirebilir, ilk mahkemede 

dinlenen bir tanığı tekrar çağırıp dinleyebilir, dinlenmemiş bir tanığı dinleyebilir 

(Mahkemeler Yasası m.37/3).  Uygulamada Yüksek Mahkeme ilk mahkemenin 

dinlediği tanıklığa, onların tanıklığa biçtikleri değere ve çıkarımlarına saygı 

duymaktadır. Yüksek Mahkeme tarafından tanık çağrılması taraf muhakemesi 

şeklinde cereyan eden ceza yargılamasında tercih edilmemekte ve mahkeme 

huzurundaki tanıklığın eksikliği dile getirilse dahi bu yönteme başvurulmamaktadır.  

 

C. DURUŞMANIN SEYRİ  

  

1. GENEL OLARAK  

 

Ceza yargılamasında duruşma, itham sisteminin bir görünümü olup, yargıcın 

gözetilmesini sağlamakla yükümlü olduğu şahadet ve usul hukuku kuralları ışığında 

iddia makamı ve savunma arasında tanıklığın yarıştırıldığı  bir sistem olarak işlev 

                                                
31 Yüksek mahkeme başkanı ve yedi Yüksek Mahkeme yargıcı olmak üzere toplam sekiz yargıçtan 
oluşan Yüksek Mahkeme (Anayasa m. 143/1), her adli yılın başlangıcında o adli yıl için Yargıtay 
Ceza Mahkemesi olarak görev yapacak yargıçları belirler (Anayasa m.143/5). Yargıtay Ceza olarak 
oturum yapan Yüksek Mahkeme; mahkumiyet, beraat veya ceza miktarına ilişkin kararların istinafını 
görüştüğü gibi, Kaza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesinin herhangi bir ara kararı veya emri 
aleyhine yapılan istinafları da görüşüp karara bağlar (Mahkemeler Yasası m.37/2). Yüksek mahkeme 
davanın gerektirdiği durum ve koşullara göre, dava hakkında hüküm verme veya davayı görülmek 
üzere yeniden alt mahkemeye gönderme yetkisine sahiptir (Mahkemeler yasası, m.37/3).   
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gösterir.32 Kıbrıs’ta ceza yargılamasında egemen olan Common Law yargılaması 

duruşmada çarpışmalı metodu benimser; bir çeşit tanıklık yarışına sokulan iddia ve 

savunma makamı ile yansız ve sadece yarışmayı yöneten ve kurallara uyulmasını 

sağlayan yargıcın, zamanla gelişmiş ve iyi açıklanmış kuralları uygulaması ile 

adaletin kendiliğinden meydana geleceği varsayılır.33 

 

Duruşma safhası C.M.U.Y.’nın “Davanın Dinlenmesi” kenar başlıklı m.74 

hükmünde ele alınıp düzenlenmiştir. İddia makamı tarafından hazırlanan ithamname 

veya iddianamenin34 sanığa okunması, sanığın yanıtını vermesi ve tanıkların 

salondan çıkarılması üzerine duruşma başlar. Sanığın verebileceği yanıtlar C.M.U.Y. 

m. 67’de belirtildiği üzere suçu kabul, red veya C.M.U.Y. m.69’da tafsilatı verildiği 

şekilde, mahkemenin yetkisiz olduğu, aynı suça ilişkin olarak daha önce mahkum 

edildiği, beraat ettiği, ilgili suçtan dolayı affedildiği şeklinde özel bir yanıt 

olabilmektedir. Sanığın, itham edildiği suçu kabul etmesi halinde, C.M.U.Y. m. 68’e 

göre, mahkeme, sanığın suçunu kabul etmesinin niteliğini anlayacak bir durumda 

olduğu kanaatinde ise beyanını kabul ederek, sanık mahkeme hükmü ile mahkum 

edilmiş gibi çalışmalarını yürütecektir. Sanığın suçu işlediğini reddetmesi 

durumunda ise,35 m.74 hükmünde öngörüldüğü üzere dava dinlenilmeye  

başlanacaktır.  

 

Öncelikle iddia makamının olmak üzere tarafların açılış konuşması yapmak 

hakları vardır. (C.M.U.Y. m.74/2)36 Açılış konuşması yapmak mecburi olmayıp 

tarafların isteğine kalmıştır. İddia makamı açısından açılış konuşması, ileri  sürülecek 

                                                
32 Loizou, Pikis, a.g.e., s.96.  
33 A.e. 
34 Kaza Mahkemesi yargılamasında ithamname, Ağır Ceza Mahkemesi yargılamasında iddianame 
adını alan evrağın tabi olduğu hükümler de farklılık arzeder.  İthamnamenin şekli ve hazırlanması 
C.M. U. Y. m. 38-40 hükümleri ile, İddianamelerin şekli ve hazırlanması C.M.U.Y. m. 109-110 
hükümleri ile düzenlenmiştir. 
35 Sanığın yanıt vermeyi reddetmesi, doğrudan yanıt vermemesi, sakatlıktan ötürü yanıt verme 
yeteneğine haiz olmaması durumlarında da sanık suçu reddetmiş olarak kabul edilmektedir. 
(C.M.U.Y. m. 68/3)  
36 İlgili hüküm İngilizce orjinal metninden ”(h)er duruşmada iddia ve sanık veya avukatları davalarını 
anlatırlar ...” şeklinde tercüme edilmek suretiyle açılış konuşması belirsiz bir şekilde düzenlenmiştir. 
Oysa, ilgili orjinal metinde; “(a)t every trial, the prosecutor and the accused or their respective 
advocates may open their case ...” denmek suretiyle açılış konuşması şüpheye yer bırakmayacak 
açıklıkla düzenlenmişti.  İngilizce orjinal metin için bkz. Tornaritis, Volume III, s.37. 
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iddialar için bir zemin hazırlama niteliğinde olacaktır. İddia makamı ortaya koyacağı 

dava için önceden bilgi verici ve suçlamanın doğruluğunu gösteren deliller hakkında 

detaya girmeksizin kısa bir özet veren bir açılış konuşması yapabilecektir. Açılış 

konuşması bir başlangıçtır, delillerin toptan ileri sürülmesi değildir. 37 Açılış 

konuşması yapılması, K.K.T.C. uygulamasında yer edinememiş ve uygulama  

kazanamamıştır.  

 

Açılış konuşmasını müteakiben iddia makamı yargıcın daveti üzerine 

tanıklarını çağırmaya başlar. İddia makamı davasını isbatlamaya yönelik olarak tüm 

tanıklarını çağırır ve davanın desteklenmesi için ibraz edeceği tüm delilleri ibraz 

eder. İddia makamı, tanıklarını çağırırken savunma makamının ileri sürmesi 

muhtemel savunmayı yıkmaya yönelik olarak da tanık çağırmaktadır.38  

 

İddia makamı adına  davanın ortaya konmasını müteakiben savunma makamı 

sanık aleyhine savunmayı gerektirecek kadar yeterli belirti ve delilleri olan bir dava 

bulunmadığını ileri sürebilir. (m. 74/1,b) Submission of no case olarak ifade edilen 

bu iddianın mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde sanık beraat eder. Yargıç, bu 

iddiayı haklı bulmadığı taktirde sanıktan savunmasını yapmasını ister ve sanığa 

yemin etmeden bulunduğu yerden beyanda bulunabileceğini ve böyle bir durumda 

karşı tarafça sorguya çekilmeyeceğini veya yemin verdikten sonra tanık yerinden 

şahadet verebileceğini ancak böyle bir durumda tanık gibi karşı tarafça sorguya 

çekilmeye tabi olacağını bildirir (m.74/1,c).  

 

Mahkemenin savunmaya davetinin ardından savunma makamı tarafından 

açılış konuşması yapılabilecektir.39 Ancak uygulamada iddia makamı tarafından 

kullanılmayan bu hak, savunma makamı tarafından da kullanılmamaktadır. Ayrıca, 

                                                
37 Loizou, Pikis, a.g.e., s.96-97. 
38Sanık savunması sırasında iddia makamınca önceden öngörülmesi mümkün olmayan yeni bir husus 
ortaya attığı taktirde,  iddia makamınca bu hususu çürütmek üzere, yargıcın izin vermesi üzerine yeni 
tanık çağrılıp yeni şahadet ibraz edilebilmektedir.  
39 İngiltere uygulamasında sadece savunma maksatları bakımından tanık çağıracak olan sanığın açılış 
konuşması yapma hakkı olduğu kabul edilmesine rağmen K.K.T.C. uygulamasında sanık ister tanık 
çağırsın ister çağırmasın bu hakka sahiptir. Bkz. Loizou, Pikis, a.g.e., s.97, Introduction to Cyprus 
Law, s.480. 
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savunma makamı açısından bu hakkın kullanılmaması, itham sistemi yargılamasının 

özelliği olan, sanığın savunmasının iddia makamı tarafından önceden bilinmemesi ile 

paralellik göstermektedir. 40  

 

İddia makamının davasını kapatmasının ve yargıç tarafından sanığın 

savunmaya çağrılmasının ardından sanığın bir seçeneği vardır. İstediği taktirde 

bulunduğu yerden yemin vermeksizin mahkemeye beyanda bulunmak suretiyle 

savunmasını yapabilecek ve çapraz sorgulamaya tabi tutulmayacak veya isterse sanık 

kutusundan tanık kutusuna geçecek, yemin edecek ve esas sorgulama, çapraz 

sorgulama ve tekrar sorgulamaya tabi tutulacaktır. Sanığın her iki durumda da 

savunmasını desteklemek üzere başka tanıklar çağırma, savunmasını desteklemek 

üzere delil ibraz etme hakkı vardır. Keza, her iki durumda da çağırdığı tanıklar yemin 

tahtında tanıklık yapacak ve iddia makamınca çapraz sorgulamaya tabi 

tutulabileceklerdir.  

 

Savunma makamının tanıklarını dinletmesinin ardından son tanığı çağıran 

taraf önceliğe sahip olmak üzere taraflar mahkemeye yönelik kapanış konuşmalarını 

yapmakta ve duruşma, kararın açıklanmasına değin sona ermektedir.  

 

2. SORGULAMA SAFHASI  

 

Duruşma safhası içerisinde öncelikle iddia makamı ve müteakiben savunma 

makamı tarafından  çağrılan her tanığın üç aşamada sorgulanmaları söz konusudur. 

“Tanıkları sorguya çekme düzeni” kenar başlıklı C.M.U.Y. m.56 hükmüne göre:  

 

”56(1) Ceza işlemlerindeki her tanık önce davet edildiği tarafça esas sorguya çekilir. 

Bunu müteakip başka herhangi bir taraf isterse tanığı karşı taraf olarak sorguya çeker.  

Bundan sonra da tanığı davet eden taraf  isterse tekrar sorguya çeker. 

 

                                                
40 Loizou, Pikis, a.g.e., s.97. 
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(2) Esas sorgu ile karşı tarafın sorguya çekmesi, duruşma konusu hususlara ilişkin 

olmalıdır; ancak karşı tarafın sorgusunun, tanığın esas sorgusu sırasında söylediği hususlarla 

sınırlandırılması gerekli değildir. 

 

(3) Mahkemenin müsaadesi hariç, tekrar sorguya çekme, karşı tarafın sorgusu 

sırasında değinilen konuların izahına yönelik olmalıdır ve tekrar sorguda ortaya yeni bir 

konu çıkması halinde karşı taraf Mahkemenin müsaadesi ile o yeni konu ile ilgili olarak 

yeniden tanığı sorguya çekebilir. 

 

(4) Taraflardan herhangi birinin avukatı bulunduğunda bu maddede öngörüldüğü 

şekildeki esas sorguyu karşı tarafın sorguya çekmesi ve tanığın davet edilen tarafça tekrar 

sorguya çekilmesi avukat tarafından yapılır.” 

 

İlgili hükme göre tanıkların sorgulanması üç temel safhada 

gerçekleşmektedir: Esas sorgulama,41 çapraz sorgulama, tekrar sorgulama. Bu üç 

sorgulama safhası “İngiliz itham sisteminin adaletinin merkezi” olarak 

tanımlanmaktadır.42 

 

a. ESAS SORGULAMA  

 

(1). GENEL OLARAK 

 

Esas sorgulama, tanığın kendisini çağıran tarafça sorgulandığı safhadır. Bu 

safhada, esas sorgulamayı yapan taraf sorgu yolu ile, yargılamaya konu olaya ilişkin 

kendi versiyonlarını destekleyecek şahadet ortaya koymaya çalışmaktadır.43 Tanıklık, 

tanığın kendisini çağıran tarafın sorularına verdiği yanıtlarla ilerlemektedir. “Bir 

tanığı çağıran taraf mahkemeyi dolaylı olarak bu şahadeti doğru olarak kabule davet  

 

                                                
41 Yasaca esas sorgu olarak ifade edilen sorgulamanın ilk safhası, Veziroğlu tarafından temel sorgu 
olarak isimlendirilmiştir. Bkz. Veziroğlu, a.g.m., s.381  
42 Keane,  a.g.e.,  s.117. 
43 A.e. 
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etmektedir... Bir tanık çağıran taraf, tanığın hasım tanık44 ilan edilmesi dışında  

tanığın şahadetinin sorumluluğunu üzerine  almaktadır.” 45 

 

Esas sorgulama çapraz sorgulamanın yapılmasının anahtarıdır. Esas 

sorgulaması yapılan her tanık çapraz sorgulamaya tabi tutulabilecekken, esas 

sorgulaması yapılmayan bir tanık çapraz sorgulamaya tabi tutulamayacaktır. 

Taraflardan biri, kasten veya yanlışlık olmaksızın bir tanık çağırdığı ve bu tanık 

mahkeme huzurunda doğru söyleyeceğine ilişkin yemin ettiği taktirde, tanığı çağıran 

taraf esas sorgulamadan vazgeçmiş ve hiç soru sormamış olsa dahi karşı taraf tanığı 

çapraz sorgulamaya tabi tutma hakkına sahip olmaktadır.46 Ancak, yanlışlık eseri 

çağrılan tanığın kendisini çağıran tarafça sorgulaması başlamamışsa ve bu safhada 

tanığın yanlışlık eseri çağrıldığı ortaya çıkmışsa tanık artık karşı tarafça çapraz 

sorgulanamayacaktır. 47                                                       

 

(2). ESAS SORGULAMAYA ÖZGÜ KURALLAR 

 

(i) TANIKLIĞA İLİŞKİN KURALLAR 

 

(a) YETENEKLİ TANIK- ZORLANABİLİR TANIK 

     

Yetenekli tanık, hukuksal olarak geçerli şahadet verebilecek tanıktır.48 

Şahadet vermek üzere çağrılan tanığın öncelikle yetenekli tanık olması 

gerekmektedir. Herkesin yetenekli tanık olduğu Şahadet Yasası m.13 gereği  bir 

karine olarak kabul edilmektedir. 49  

 

                                                
44 Hasım tanığa ilişkin detaylı açıklama için bkz.:aş. S. 53. 
45 Loizou, Pikis, a.g.e., s.102. 
46 Buzzard,, May, Howard,  a.g.e., s.801. 
47  Sturge, a.g.e., s.274. 
48 Hailsham: Halsbury’s Laws of England, C. 11(2) , 4. th Edition, London, Butterworths, 1990, 
s.975, Cross, a.g.e., s.144. 
49 Herkesin yetenekli olduğu yönündeki kabul aynı zamanda Common Law’da da yer alan bir 
kuraldır. (Loizou, Pikis, a.g.e., s.98, Buzzard, May Howard, a.g.e., s. 690, Hailsham, a.g.e., s.975) 
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Kural olarak yetenekli tanık olarak kabul edilen her tanık, tanıklık yapmaya 

zorlanabilen tanıktır ve bu durum “zorlanabilir tanık” olarak isimlendirilir.50 

Zorlanabilir tanık, tarafı lehine şahadet vermek husundaki isteksizliğine rağmen, 

çağrıldığı amaç doğrultusunda şahadet vermeye ve yargılamada tanıklık yapmaya 

mecbur tutulan tanıktır.51 Zorlanabilir bir tanık yargılamada tanıklık etmeyi veya 

yemin etmeyi veya kurallara uygun olarak kendisine sorulan soruları reddetmek 

hakkına sahip değildir. Aksi taktirde kendisinden istenileni yapıncaya değin,  

C.M.U.Y. m. 58 gereği, mahkeme tarafından hapsedilebilecektir. 52 

 

Herkesin yetenekli tanık olduğu ve tüm yetenekli tanıkların aynı zamanda 

zorlanabilir tanık oldukları kuralının birtakım istisnaları söz konusudur. Yetenekli 

tanıklığın istisnaları, küçük yaş, ussal yetersizlik veya bu tür başka bir neden 

yüzünden doğru söylemek gerektiğini bilmekten, sorulan soruları anlamaktan veya 

bu sorulara makul yanıtlar vermekten aciz olduğuna mahkemece kanaat getirilenler, 

sanığın eşi ve sanıktır. Yaş küçüklüğü ve ussal yetersizlik sebebiyle yeteneksiz 

tanıklık Şahadet Yasası m.13, sanığın eşi olma dolayısıyla yeteneksiz tanıklık m.14 

tarafından, sanığın yeteneksiz tanıklığı ise  Şahadet Yasası m. 3 hükmü ile uygulama 

alanı bulan Criminal Evidence Act 1898  m.1 tarafından düzenlenmiştir. Tüm 

tanıkların aynı zamanda zorlanabilir tanık olmaları kuralının istisnaları ise üç tanedir. 

Sanık, ortak sanık ve sanığın eşi, yetenekli tanık oldukları taktirde tanıklığa 

zorlanamazlar.53  

 
Şahadet Yasası m.13’e göre, küçük yaş, ussal yetersizlik veya bu tür başka bir 

neden yüzünden doğru söylemek gerektiğini bilmekten, sorulan soruları anlamaktan 

veya bu sorulara makul yanıtlar vermekten aciz olduğuna mahkemece kanaat 

getirilmedikçe herkes şahadet vermeye yeteneklidir. Hükme göre, doğru söylemek 

gerektiğini bilmemek, soruları anlamamak, sorulara makul yanıtlar vermekten aciz 

olmak yetenekli tanık olunmadığının göstergeleridir. Bu durum yaş küçüklüğü, ussal 

                                                
50 Keane, a.g.e., s.98, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.708, Loizou, Pikis, a.g.e., s. 99.  
51 Loizou, Pikis, a.g.e. , s.99. 
52 A.e. 
53 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.708 
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yetersizlik veya başka herhangi bir sebepten kaynaklanabilmektedir. Bu hususta 

değerlendirme yapma yetkisi yargıçtadır.   

 

Sanığın eşinin yetenekli tanık olmaması durumu ise Şahadet Yasası m.14’te 

düzenlenmiştir. İlgili hükme göre; sanığın karı veya kocası, istisnai durumlar dışında 

iddia makamı lehine tanıklık yapmak hususunda yeteneksiz tanıktır. Sanığın eşi iddia 

makamı lehine tanıklık yapmayı kendisi arzu etse dahi yetenekli tanık olmadığından 

tanıklık yapamayacaktır.  Bu durum sadece eşin iddia makamı lehine tanıklığı için 

söz konusu olup eş, sanık lehine tanıklık yapmak hususunda yetenekli tanıktır.54 Eş, 

diğer ortak sanıklar aleyhine, iddia makamı lehine tanıklık konusunda ise 

zorlanamayan tanıktır.(Şahadet Yasası, m. 14/1) 

 

Eşin sanık aleyhine iddia makamı tanığı olamayacağı kural olmakla birlikte, 

sanığın yasada sınırlı sayıda sayılmış suçlarla itham edilmesi durumunda eş, iddia 

makamı lehine yetenekli bir tanık olmaktadır. (Şahadet Yasası m.14/2) İlgili hükme 

göre, eşin yetenekli tanık olduğu suçlar üç ana grup altında toplanabilmektedir. 

Bunların ilki; sanığın eşine veya çocuklarına karşı bedensel zarar vermek veya zor 

kullanmak veya bunlara teşebbüs etmekle itham edildiği suçlardır. Diğer grup;  

Şahadet Yasasına ek cetvelde belirtilen Fasıl 154 Ceza Yasası’nın ilgili hükümlerinin 

öngördüğü suçlardır ki bunlar  çoğunlukla cinsel içerikli suçlar olup, aynı zamanda 

evlilik birlikteliği ile çocukların bakımına yönelik suçlar da bu kapsamda yer 

almaktadır.55 Son grup suçlar ise, Fasıl 352 Çocuklar Yasası m.54’te düzenlenen, on 

                                                
54 Eşin sanık aleyhine tanıklık yapamaması “boşuna ümit veren bir gizlilik” olarak tanımlanmış ve bu 
kuralın dayanağına ilişkin olarak ve özellikle kadının kocası aleyhine tanıklık yapamaması açısından, 
kadının yarı-kölesel statüsü ileri sürülmüştür.  (Zuckerman, a.g.e., s.289.) 
55 Eşin sanık aleyhine yetenekli tanık olduğu ilgili suçlar şunlardır: Fasıl 154 Ceza Yasası m.144 ırza 
geçme, m.146 ırza geçmeye teşebbüs, m.148 kadın kaçırma, m.149 on altı yaşını doldurmamış kız 
kaçırma, m.150 evlenmeye zorlama, m.151 kadınlara karşı ahlak ve namusa aykırı saldırı, m. 152  
erkeklere karşı ahlak ve namusa aykırı saldırı, m. 153 on üç yaşını doldurmamış kızların ırzına 
geçilmesi, m. 155 kısıtlıların ırzına geçilmesi, m.156 genelevlerin kapatılması, m.157 fuhuşa teşvik, 
m. 158 çocuk veya genç bir kişinin genelevlere sık sık gitmesine müsaade etme, m.159 tehdit, hile 
veya uyuşturucu madde verme yoluyla bir kadının ırzına geçilmesini temin etme, m.160 kendi 
binasında on üç yaşını doldurmamış bir kızın ırzına geçilmesine izin veren ev sahibi, v.b., m.161   
kendi binasında on altı yaşını doldurmamış bir kızın ırzına geçilmesine izin veren ev sahibi, v.b., 
m.162 cinsel münasebette bulundurmak niyetiyle veya bir genelevde alıkoyma, m.164 fuhuştan veya 
sürekli kadın tedarikinden elde ettiği kazançla geçinen kişi, m.171 doğaya aykırı suçlar, m.178  
yalandan evli olduğunu gösterme, m.179 evli iken ikinci evlilik, m.181 çocukları terk etme, m.185  
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altı yaşından küçük kişilere işkence kenar başlıklı, on altı yaşından küçük çocuklara 

fena muameleye yönelik suçlardır.56  İddia makamı lehine tanıklık yapan sanığın eşi, 

zorlanabilir tanık değildir. Eş, iddia makamı lehine tanıklık hususunda yetenekli 

tanık olduğu durumlarda, ortak sanıklar aleyhine tanıklığa zorlanabilir tanık 

olmaktadır. (Şahadet Yasası m.14/2) 

 

Sanığın eşi, yetenekli tanık olduğu durumlarda dahi evlilik birlikteliği 

müddetince sanık tarafından kendisine açıklanan bir hususu açıklamaya 

                                                                                                                                     
çocuk hırsızlığı, m.209 yeni doğmuş çocuğu öldürme, m.221 başkasının yaşam gereksinmeleri ile 
idaresini üstlenen kişinin sorumluluğu, m.222 aile reisinin görevi, m.223 patronun görevi.  
56 Fasıl 352 Çocuklar Yasası m.54 hükmü aynen şöyledir: 
“(1) On altı, yaşını doldurmuş olan ve on altı yaşından küçük bir çocuğu muhafazasında, sorumluluğu 
altında veya himayesinde bulunduran herhangi bir kişi, çocuğa gereksiz acı veya görmesi veya 
işitmesi veya vücudun herhangi bir uzuv veya organına zarar verilmesi veya bunlardan birinin 
kaybedilmesi ve akli dengesizlik dahil, sağlığına zarar vermesi ihtimali olan bir şekilde çocuğu bilerek 
döver, fena muameleye tabi tutar, ihmal eder terkeder veya dövülmesi fena muameleye tabi tutulması, 
ihmal edilmesi terkedilmesi veya bırakılmasına sebep olur veya bunların herhangi birini temin ederse, 
bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis veya 3,600 Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki 
cezaya birden çarptırılır.  
(2) Bu madde amaçları bakımından: - 
(a) Bir ana veya baba veya yasal olarak bakmakla mükellef başka bir kişi, çocuğa yeteri kadar 
yiyecek, giyecek, tıbbi yardım veya barınak sağlamakta kusur işlemişse veya bu yiyecek, giyecek 
veya tıbbi yardımı başka şekilde sağlayamadığı hallerde bunu mümkün kılmak için başka tedbir 
almakta kusur işlemişse çocuğun sağlığına zarar vermesi ihtimali olan bir şekilde ihmal etmiş sayılır: 
(b) Üç yaşından küçük bir çocuğun ölümüne, on altı yaşından büyük olan başka bir kişi ile birlikte 
yatakta bulunduğu sırada boğulmanın (hastalık veya yabancı bir maddenin çocuğun boğazı veya nefes 
borularında bulunmasından meydana gelen bir boğulma olmamalıdır) sebebiyet verdiği 
ispatlandığında, o başka kişi, yatağa girdiğinde içki tesiri altında ise idi çocuğun sağlığına zarar verme 
ihjtimali olan bir şekilde ihmal etmiş sayılır.  
(3) Bir kişi- 
(a) Fiili acı veya sağlığa zararın veya fiili acı veya sağlığa zarar ihtimalinin başka bir kişinin aldığı 
tedbirlerle önlenmiş olmasına;  
(b) İlgili çocuğun ölmesine bakılmaksızın bu madde uyarınca bir suçtan dolayı mahkum edilebilir.  
(4) Bu madde uyarınca mahkumiyet giyen bir kişinin, çocuğun ölümü halinde hak olarak alınan veya 
ödenen bir parada doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olduğu ve o paranın hak olarak alınabildiği veya 
ödenebildiği konusunda bilgisi olduğu ispatlanırsa, Mahkeme ödenecek olan paraya ceza olarak el 
koyar ve bu madde uyarınca verilebilecek azami para cezası miktarı da 7,200. Türk Lirasına çıkarılır 
ve Mahkeme bu madde uyarınca başka herhangi bir ceza verme yerine mahkum olan kişiyi beş yıla 
kadar hapis cezasına çarptırma yetkisine sahip olur. 
(5) Yukarıdaki (4). Fıkra amaçları için _ 
(a) bir kişi, paranın yasal olarak kendisine ödenecek olan kişi olmayabileceğine bakılmaksızın , o 
paranın ödenmesinden herhangi bir pay alacaksa veya menfaat sağlayacak, o parada doğrudan veya 
dolaylı olarak bilgisi olduğu sayılır, ve 
(b) Bir poliçeyi veren sigorta şirketinin bir görevli veya acentesi tarafından aslına mutabık olduğu 
tasdiklenmiş bir sigorta poliçesi sureti içinde sigortalı olduğu belitilen çocuğun aslında sigorta 
ettirildiği ve poliçe kişinin lehine verilmişse o kişinin poliçe ile sigorta ettirilen paranın yasal olarak 
kendisine ödenecek kişi o olduğuna dair delil teşkil eder.  
(6)     Bu maddenin hiç bir kuralı, bir ana veya baba veya herhangi bir öğretmen veya çocuğu yasal 
olarak kontrol ve sorumluluğu altında bulunduran başka kişinin çocuğa ceza verme hakkını etkiler 
şeklinde yorumlanmaz.” 
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zorlanamayacaktır. (Şahadet Yasası m. 14/3) Bir tanıklıktan çekinme sebebi olan57 

ilgili hükme göre; “bu madde kurallarının hiçbiri, bir kocayı…. ve bir karıyı 

..evlilikleri süresince kendisine bildirilen herhangi bir şeyi açıklamaya zorlayamaz.” 

Ancak, eş arzu ettiği taktirde kendi arzusu ile bu açıklamayı yapabilecektir. Bu 

noktada söz konusu olan cevap vermeye zorlanamamasıdır.   

 

Şahadet Yasası m.3 hükmü gereği mevzuatın bir parçası olan Criminal 

Evidence Act 1898’in ilk hükmü, yetenekli tanıklığın üçüncü istisnası olan sanığın 

iddia makamı için yetenekli tanık olmamasını düzenlemektedir. İlgili hükme göre; 

“Başka bir sanıkla beraber veya yalnız olarak suçlanmasına bakılmaksızın bir suçla 

suçlanan herkes savunma makamı için yargılamanın her safhasında yetenekli tanık 

olacaktır. Bu şekilde suçlanan kişi, bu yasanın uygulanış amaçları bakımından kendi 

müracaatı olmaksızın tanık olarak çağrılamaz.” 1898’den günümüze değin gelen bu 

düzenlemeye göre sanık, yeminli şahadet verebilmekle birlikte bunu ancak savunma 

makamı için yapabilmektedir, sanık iddia makamı için yeteneksiz tanıktır.58 Sanık  

savunma makamı için de zorlanabilir tanık değildir. Sanık savunma makamı lehine 

tanıklığa zorlanamayacaktır.59 

 

Sanığın iddia makamı lehine tanıklık yapmak hususunda yeteneksiz oluşu çok 

sanıklı davalarda da geçerli bir kuraldır. Şöyle ki; iddia makamı, sanık aleyhine 

şahadet ortaya koymak için diğer sanığı tanık olarak dinletememektedir. Ancak, dava 

ikame edildiği tarih itibari ile ortak sanık olan kişi dört durumda iddia makamı tanığı 

olabilmektedir. Bunlar; ortak sanığın, suçlu olduğunu kabul beyanında bulunması, 

beraat etmesi – ki bu durum, başarılı bir “savunulacak dava yok” iddiasında 

bulunması durumunda söz konusu olabilecektir- Başsavcılık tarafından aleyhindeki 

davanın geri çekilmesi ve davanın başında aynı ithamname veya iddianamede 

yargılanıyorken, ilerleyen safhada sanıkların yargılandığı ithamname veya 

iddianamelerin ayrılması durumlarıdır.60 Bu dört durumdan herhangi birisi vuku 

                                                
57 Evlilik ilişkisi içindeki açıklama sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkında detaylı açıklama için 
bkz.:aş.s. 92. 
58 Hailsham, a.g.e., s.989, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.697, 699. 
59 Keane, a.g.e., s.101. 
60 Keane, a.g.e., s.101, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.698, Hailsham, a.g.e., s.990. 
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bulduğunda, eski ortak sanık iddia makamı lehine yetenekli ve zorlanabilir tanık 

olacaktır. Başsavcılık tarafından davanın geri çekilmesi yolu ile ortak sanığın bir 

yetenekli tanığa dönüşmesi durumu, ortak sanığın çok ciddi bir suç işlemediği 

durumda, diğer sanık aleyhine şahadet elde etmek amacıyla başvurulabilecek bir 

yöntem görünümündedir.  

 

Sanık, diğer sanık lehine şahadet vermek hususunda ise yetenekli ama 

zorlanamayan tanıktır.61 Ortak sanık ilgili dava tahtında sanık olmaktan çıkarsa ki bu 

yukarıda belirtilen dört durumda söz konusu olacaktır, diğer sanık lehine hem 

yetenekli hem de zorlanabilir tanık olmaktadır. 62 

 

 (b) ELVERİŞSİZ TANIK- HASIM TANIK  

 

Esas sorgulamadan güdülen amaç, tanıktan kendi iddialarını destekleyici 

yönde, lehe şahadet elde etmektir. Tanığı çağıran taraf, tanığın kişisel bilgisini 

kullanarak, tanığın ağzından ispatlamak istediği olguları ve hususları ortaya 

çıkarmak amacı gütmektedir.63 Tanık çağıran taraf, mahkemeyi dolaylı olarak 

tanıklığın doğruluğunu kabule davet etmekte ve tanıklığın sorumluluğunu 

üstlenmektedir.64 Esas sorgulamaya tabi tutulan tanığın sözleri, tutarlılığı, hafızası, 

tanıklık sırasında kendinden emin olması, kısaca verdiği şahadet kendisini çağıran 

tarafı bağlamaktadır. Esas sorgulamadaki tanığın kötü şahadeti, onu çağıran tarafın 

iddialarına zarar verecek, çağırdığı tanıkla kendi iddialarını zayıflatmasına sebep 

olacak ve ortaya konulmak istenen olgu ve iddialardaki başarısızlık olarak 

addedilecektir. 

 

Esas sorgulamadaki tanığın şahadetinin kendisini çağıran tarafın iddiaları 

açısından büyük önem taşıması, tanığın kendisini çağıran tarafın aleyhine ve fakat 

karşı tarafın lehine şahadet vermesi haline ilişkin özel düzenlemeler getirilmesini 

                                                
61 Hailsham, a.g.e., s. 990, Keane, a.g.e., s. 102 
62 Keane, a.g.e., s. 103. 
63 Burrows, a.g.e.,  s.201. 
64 Loizou, Pikis, a.g.e., s.102. 
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gerektirmiştir. Bu durum, common law ve C.M.U.Y. m.3 gereği uygulama alanı 

bulan Criminal Procedure Act, 1865’in 3. hükmü ile düzenlenmiştir.65  

 

İlgili hükmün uygulanması elverişsiz tanıklık  ve hasım tanıklık durumlarında 

söz konusu olmaktadır. Elverişsiz tanık, “Dava konusu olaya ilişkin veya dava 

konusu olayla ilgili bir hususu ispatlamak üzere taraflardan biri tarafından çağrılan 

ve ispatlayacağı hususu ispatlayamayan veya tam aksini ispatlayan tanık”66 olarak 

tanımlanmaktadır. Elverişsiz tanık, kendisini çağıran taraf lehine yapacağı isbatta 

veya tanıklıkta başarısızlığa düşmekle birlikte, bunu yaparken kendisini çağıran 

tarafa düşmanca bir kast sergilememektedir.67  Hasım tanık ise, yargıcın kanaatine 

göre, kendisini çağıran taraf lehine doğruyu söylemeye isteksiz, kendisini çağıran 

tarafa karşı düşmanca kast sergileyen tanıktır.68  

 

Common Law gereği taraflar kendi çağırdıkları tanıkları yalanlayamamakta 

ve suçlayamamamaktadırlar.69  Nitekim, Criminal Procedure Act, 1865 m. 3 

hükmüne göre; tanığı çağıran taraf onun güvenilirliğini yalanlayamamaktadır. Taraf, 

kendi çağırdığı tanığı kötü karakterli olduğuna ilişkin olarak çapraz 

sorgulayamayacağı gibi, bu konuda şahadet de ibraz edemeyecektir. Bu durum hem 

elverişsiz hem de hasım tanık için geçerlidir.70 Elverişsiz tanık veya hasım tanığı  

çağıran taraf ancak yeni şahadet ile tanığı yalanlayabilmektedir. Hasım tanığın 

tanıklığını çürütmek üzere yeni şahadet ibrazı, ilgili m.3 hükmünde, elverişsiz tanığın 

tanıklığını çürütmek üzere yeni tanık çağrılması hususu common law ile 

düzenlenmiştir.71   

                                                
65 İlgili hüküm için bkz. Loizou, Pikis,a.g.e., s. 102. İlgili hüküm şöyledir: “Tanık çağıran tarafın, 
çağırdığı tanığın güvenilirliğini, kötü karaktere ilişkin genel şahadetle zedelemesine izin 
verilmeyecektir, ama, yargıcın kanaatine göre tanık, aksini ispatlayacaksa, tanığı çağıran taraf başka 
bir şahadetle tanığı yalanlayabilir veya yargıcın izni ile, başka bir zamanda, şimdiki tanıklığı ile 
bağdaşmaz nitelikte bir beyan yaptığını ispatlayabilir; ama son açıklanan ispat yapılmadan önce, 
tanığa, varsayılan beyana ilişkin kişisel durumunun gösterilmesine yetecek koşullar açıklanmalı ve 
tanığa böyle bir beyanda bulunup bulunmadığı sorulmalıdır.”   
66 Cross,  a.g.e., s. 220.  
67 Keane, a.g.e., s.144. 
68 Stephen, Digest of the Law of Evidence, 12. th edition, art. 147’den nakleden; Keane, a.g.e., s.144, 
Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.784. 
69 Cross, a.g.e., s.220. 
70 Keane, a.g.e., s.145.  
71 Uglow, a.g.e., s.346-347, Keane, a.g.e, s.144 
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Elverişsiz tanığın güvenilirliğini zedelemeye yönelik olarak yeni tanık 

dinletilemiyor olmasına rağmen, hasım tanığın güvenilirliğini zedelemeye yönelik 

olarak yeni tanık dinletilebilmektedir. Ancak, bu durum sadece hasım tanığın 

mahkeme huzurundaki beyanı ile çelişkili yazılı ifadesini ispata yönelik 

olabilmektedir.72  İlgili m.3 hükmüne göre, yargıcın izin vermesi durumunda hasım 

tanığın mahkeme huzurundaki beyanı ile bağdaşmaz önceki beyanı 

ispatlanabilmektedir. Önceki bağdaşmaz beyanın ispatı, tanığa önceki beyana ilişkin 

yeterince açıklama  yapıldıktan sonra söz konusu olabilmektedir.  

 

Tanığın, hasım tanık ilanı mahkemenin izni ile söz konusu olur ve bu 

durumda tanık kendisini çağıran tarafça da çapraz sorgulamaya tabi tutulur. “Yargıç, 

adaletin tecellisi için gerekli gördüğü taktirde, bir hasım tanığın esas sorgulamasının 

bir çapraz sorgulama şeklinde yapılmasına izin verebilecektir.” 73 Hasım tanık ilan 

etmek mahkemenin takdir yetkisinde olup, mahkeme takdirini dava ile ilgili tüm 

hususları dikkate aldıktan sonra, tanığın kendisini çağıran tarafa karşı düşmanca bir 

kast besleyip beslemediğini dikkate alarak kullanacaktır. Yargıcın geniş bir takdir 

yetkisi vardır. 74 Tanığın beyanlarının tam olarak birbirine zıt olması 

gerekmemektedir. Yargıcın tanığın kendisini çağıran tarafa karşı hasmane bir kast 

açığa vurduğu kanaatine ulaşması yeterlidir. Mahkemeye  çağrılan bilirkişinin sıra 

dışı bir teori ortaya koyması halinde de kendisini çağıran tarafça çapraz sorgulamaya 

tabi tutulabileceği kabul edilmektedir75.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
72 Sturge, a.g.e., s.18. 
73 Cross, a.g.e., s.222. 
74 Loizou, Pikis, a.g.e., s.103. 
75 Buzzard, May, Howard, a.g.e.., s. 802. 
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(ii). SORGULAMA USULÜNE İLİŞKİN KURALLAR 

 

(a) YÖNLENDİRİCİ SORU  

 

Esas sorgulama sırasında tanığa yönlendirici soru sorulamamaktadır.76 

Yönlendirici soru cevabı tanığın ağzına vermekte, tanığın herhangi bir açıklama 

yapmasına imkan vermemekte ve bir anlamda tanığın söyleyeceklerini 

kısıtlamaktadır. Tanığın tanıklığının önemi hafızası ve algılamasından gelmektedir.77 

Avukat tanığa cevabı öneren veya bir takım olguların varlığını varsayan sorular 

sorduğu taktirde, cevap tanığın ağzına verilmek suretiyle, mahkeme tanığın tanıklık 

edeceği hususu anlatışından, olayı algılayışından, hafızasından mahrum kalmaktadır.  

 

Yönlendirici soruların esas sorgulamada sorulamamasının altında yatan sebep, 

esas sorgulama sırasında tanığın kendisini çağıran tarafça yani, lehine şahadet 

vereceği düşünülen tarafça sorgulanmasıdır. Tanık, kendisini çağıran tarafla 

genellikle daha önce görüşmüştür ve kendisini çağıran taraf tanığın ne yönde ve ne 

şekilde şahadet vereceğini az çok bilmektedir. Dolayısıyla, esas sorgulama sırasında 

yönlendirici soruların sorulmasına imkan tanındığı taktirde, zaten kendisini esas 

sorgulamaya tabi tutan taraf lehine şahadet verme eğiliminde olan tanığın 

tanıklığının tamamen sorguyu yapanın sözleri ile kısıtlanması söz konusu olacaktır.  

Esas sorgulamada tanığın esas sorgulayıcının söylediklerine karşı çıkma gibi bir 

iradesi bulunmadığı gibi aksine onun istediği yönde ifade verme eğilimi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla esas sorgulamada yönlendirici soruların sorulmasına izin 

vermek, tanığın tanıklığının hiçe sayılması anlamına gelmektedir.78 

 

Esas sorgulama sırasında yönlendirici soru sorulması sınırlı sayıdaki bir kaç 

istisnai durumda mümkündür. Bunlar; dava konusu ile ilgili olmayan, tanığın ismi, 

                                                
76 Sturge, a.g.e., s.268, Burrows, a.g.e., s.201, Keane, a.g.e., s.124, Zuckerman, a.g.e., s.88, Loizou, 
Pikis, a.g.e., s.102, W. M. Best, Sidney L. Phipson, The Principles Of The Law Of Evidence, 
London, Sweet & Maxwell, 1922, s.561. 
77 Uglow, a.g.e., s.327 
78 Esas sorgulamada yönlendirici soruların sorulmaması kuralının altında yatan sebepler için bkz. 
Buzzard, May, Howard, a.g.e., s. 775, Zuckerman, a.g.e. ,s. 87-88.  



 57 

adresi gibi şekli ve tanıtıcı nitelikteki sorular, taraflar arasında tartışma konusu 

olmayan konulara ilişkin sorular, yargılamayı kısaltmaya yönelik tanığı dava konusu 

olguya çabuk ulaştırmaya yönelik sorular ve kendisini çağıran tarafça hasım tanık 

ilan edilen tanığa yöneltilen sorulardır.79 

 

(b) HAFIZA TAZELEME  

 

 “Bir tanık, (esas sorgulama sırasında) tanık kutusunda iken, tanıklık ettiği 

konuya ilişkin olan ve hafızası henüz taze iken kendisi tarafından yazılmış veya 

doğruluğu kontrol edilmiş bir belge ile hafızasını tazeleyebilmektedir.”80 “Tanığa 

hatırlamakta zorlandığı bir husus hakkında hafızasını tazeleme imkanı vermemek, 

“ceza yargılamasını bir hafıza yoklamasına indirgemek” 81 olacaktır. Tanığın 

hafızasının zayıflamış olduğunu kanıtlamak gerekmeksizin tanık hafızasını 

tazeleyebilmektedir. 82 

 

“...(T)anık, hafızasını dürtmek için belgeye bakabilmektedir. Ardından 

tanıklık yapan tanığın söyledikleri şahadet niteliği taşımaktadır, baktığı notları 

değil.”83 Tanığın hafızasını tazelemek için kullandığı belgeler içerdikleri hususlar 

bakımından delil değeri taşımamaktadırlar.84 Hafıza tazelemede kullanılan belgeyi 

karşı tarafın inceleme hakkı vardır.85  

 

Hafıza tazeleme ancak sınırlı sayıdaki bir takım koşulların meydana gelmesi 

halinde söz konusu olabilmektedir:  

 

                                                
79 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.775-776, Keane, a.g.e., s.125. 
80 Buzzard, May Howard, a.g.e., s.776. 
81 Uglow, a.g.e., s.327. 
82 A.e., s.331. 
83 A.e., s.330. 
84 Burrows, a.g.e, s.202-203, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.777, Loizou, Pikis, a.g.e., s.105, Taylor, 
Johnson, Bridgman, a.g.e., s.896. 
85 Uglow, a.g.e., s.333, “Tanığı hafıza tazelemede kullanılan belgeler hakkında çapraz sorgulayacak 
karşı tarafa ve mahkemeye hafıza tazelemede kullanılan belgenin gösterilmesi 
gerekmektedir.”(Zuckerman, a.g.e., s.89) 
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1- Belge tanığın kendisi tarafından yazılmış veya bir başkası tarafından 

yazılmış ise, doğruluğu tanık tarafından hafızası henüz taze iken kontrol edilmiş 

olmalıdır. 86 

2- Hafıza tazelemede kullanılacak belge güncel olmalıdır. Güncellikten 

kastedilen; belgenin, tanıklık konusu olay olurken veya ilgili olaydan çok kısa bir 

süre sonra ve tanığın hafızası henüz taze iken meydana getirilmiş olmasıdır.  Bu süre 

her davanın kendi koşulları içerisinde değerlendirilmelidir. Nitekim, İngiltere 

Yüksek Mahkemesinde ele alınan çeşitli davalarda görüldüğü üzere hafıza 

tazelemede kulanılmak istenen belgenin olaydan iki hafta sonra kaleme alınmış 

olması belgenin güncel olarak kabulü için yeterli bulunmuşken, 4 haftalık, üç aylık, 

altı aylık süreler ilgili belgelerin hafıza tazelemede kullanılamayacak kadar 

güncellikten uzak olarak nitelendirilmesine sebep olmuştur. 87  

3- Delil olarak kabul edilebilir nitelikte olmayan belgeler, hafıza tazeleme için 

kullanılabilirler. 88 

4- Hafıza tazelemede kullanılacak belgenin orjinal belge olması, suret 

olmaması gereklidir. Orjinal belge kaybolmuş veya telef olmuşsa, bir takım istisnalar 

getirilmiştir. Belgenin sureti tanık tarafından hafızası henüz taze iken yapılmış veya 

içeriği kontrol edilmişse hafıza tazelemede kullanılabilir. Ancak, tanık suretin 

doğruluğunu kanıtlayamıyorsa orjinal belge telef olmuş olsa dahi suret 

kullanılamamaktadır. 89 

 

b. TEKRAR SORGULAMA 

 

Çapraz sorgulamanın ardından tanığı çağıran taraf, arzu ettiği taktirde tanığı 

tekrar sorgulayabilmektedir. Tanığın karşı tarafça çapraz sorgulanmasının ardından 

kendisini çağıran tarafça tekrar sorgulandığı bu safhaya “tekrar sorgulama” adı 

                                                
86 Burrows, a.g.e., s.203, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.777-778, Loizou, Pikis, a.g.e., s.104, 
Taylor, Johnson, Bridgman, a.g.e., s.895, Zuckerman, a.g.e., s.89. 
87 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.779, Burrows, a.g.e., s.203. 
88 Burrows, a.g.e., s.203-204, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.781, Taylor, Johnson, Bridgman, a.g.e., 
s.896. 
89 Burrows, a.g.e., s.203, Buzzard, May, Howard, a.g.e.,s.780, , Taylor, Johnson, Bridgman, a.g.e., 
s.894. 
 



 59 

verilmektedir. Tekrar sorgulama isteğe bağlı bir safhadır. Tanığı çağıran taraf gerek 

görmezse tekrar sorgulamayı yapmayabilmektedir. Nitekim bu husus, C.M.U.Y. m. 

56/1’de de “… (tanığın karşı tarafça çapraz sorgulamasından sonra)… tanığı davet 

eden taraf isterse tekrar sorguya çeker” denmek suretiyle belirtilmiştir.  

 

Çapraz sorgulamada tanığın yaptığı açıklamalar, onu çağıran tarafın kanaatine 

göre, kendi aleyhlerine şüphe uyandırmış ve tanığın açıklamaları hakkında harekete 

geçme gereği yaratmışsa tekrar sorgulama yapma gereği doğmuş demektir.Tekrar 

sorgulama ile tanığa, çapraz sorgulamadaki açıklamalarının anlamı ve bu 

açıklamaları çapraz sorgulayanın yönlendirmesi ve provokasyonu altında yaptığını 

ortaya koymaya yönelen her türlü soru sorulabilmektedir.90 Tekrar sorgulamanın 

amacı, tanığa, çapraz sorgulamadaki yanıtları ile yarım kalmış tanıklığını 

tamamlamak ve yanıtlarına açıklama getirmek için bir imkan sunmak ve tanığın 

çapraz sorgulamada sarsılmış güvenilirliğini yeniden tesis etmektir.91 Tekrar 

sorgulamanın amacı, izah etmek, arıtmak ve düzene koymaktır. 92 

 

Tekrar sorgulama sınırlandırılmış bir safhadır. Tekrar sorgulama, esas 

sorgulama için yeni bir imkan kesinlikle değildir. Tekrar sorgulama, çapraz 

sorgulamada ortaya çıkan hususlarla sınırlıdır.93 Tekrar sorgulama sadece, çapraz 

sorgulamanın herhangi bir bölümünün açıklığa kavuşturulması veya çapraz 

sorgulamada ortaya  çıkan yeni bir hususla ilgili açıklama yapmak üzere yapılabilir. 

“Tekrar sorgulamanın amacı, çapraz sorgulama sırasında alınan hasarın 

sınırlandırılmasıdır yoksa, esas sorgulamada verilen şahadetin tekrarlanması  

değildir.”94 Örneğin bir konuşmanın bir bölümüne ilişkin olarak çapraz sorgulanan 

bir tanık, bu konuşmanın tümü ile ilgili olarak tekrar sorgulanamaz. Tekrar 

sorgulama, konuşmanın çapraz sorgulamada belirtilen kısmı ile sınırlı kalacaktır.95 

                                                
90 Uglow, a.g.e., s.371, Taylor, Johnson, Bridgman, a.g.e., s.939-940. 
91 Loizou, Pikis, a.g.e., s.110. 
92 Veziroğlu, a.g.m., s.385. 
93 Keane, a.g.e. ,s.170, Burrows, a.g.e., s.210, Sturge, a.g.e., s.286, Loizou, Pikis, a.g.e., s.110,  
Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.823, Cross, a.g.e., s.238,  J. F. Stephen Bart, H. L. Stephen Bart, L.  
Frederick Sturge: A Digest of The Law of Evidence, 12.th Edition, London,  Macmillan and Co., 
1948, s.164. 
94 Uglow, a.g.e., s.371. 
95 Keane, a.g.e., s.170, Burrows, a.g.e.,s.210, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.824. 
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Nitekim tanığın çapraz sorgulamada gösterdiği duygu gösterisinin açıklanmasına 

yönelik olarak yapılacak tekrar sorgulama da ancak çapraz sorgulamadaki duygu 

ifadeleri ve açıklamalarla sınırlı olacaktır.  96 

 

Tekrar sorgulamada yeni bir hususun gündeme getirilmesi yargıcın iznine 

bağlıdır.97 Yargıcın izni ile tekrar sorgulamada yeni bir husus gündeme getirildiği 

taktirde, karşı taraf yeni konu ile ilgili olarak tanığı çapraz sorgulamaya tabi tutma 

imkanına sahip kılınmalıdır.98 Tekrar sorgulamanın kuralları C.M.U.Y. m. 56/3’de de 

açıklanmıştır;  “Mahkemenin müsaadesi hariç, tekrar sorguya çekme, karşı tarafın 

sorgusu sırasında değinilen konuların izahına yönelik olmalıdır ve tekrar sorguda 

ortaya yeni bir konu çıkması halinde karşı taraf Mahkemenin müsaadesi ile o yeni 

konu ile ilgili olarak yeniden tanığı sorguya çekebilir.” 

 

Tekrar sorgulamada yönlendirici sorular sorulamaz.99  Esas sorgulamada 

kabul edilebilir şahadet olmadığından ileri sürülememiş bir şahadet, çapraz 

sorgulamada gündeme getirilmesi sebebiyle, tekrar sorgulamada geçerli bir şahadet 

olarak verilebilir.100 Örneğin esas sorgulamada tanığın önceki tarihli ve 

mahkemedeki şahadeti ile aynı yöndeki ifadesi esas sorgulamada şahadet olarak 

ibraz edilemezken, çapraz sorgulamada bu ifadenin veya belli bir kısmının uydurma 

bir husus olduğu yönünde tanık çapraz sorgulamaya tutulduğu taktirde, artık bu ifade 

tekrar sorgulamada kabul edilebilir şahadet olarak gündeme getirilebilecektir. 101 

Ancak, bu gündeme getirme çapraz sorgulamada değinildiği nokta ile sınırlı 

olacaktır. 

 

                                                
96 Uglow, a.g.e. s.371 
97 Sturge, a.g.e., s.286, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.824, Cross, a.g.e.,s.238, Uglow, a.g.e., s.371, 
Keane, a.g.e., s.170. 
98 Loizou, Pikis, a.g.e., s. 110, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.824, Bart, Bart, Sturge, a.g.e., s.164. 
99 Sturge, a.g.e., s.286, Uglow, a.g.e., s.371, Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.824, Cross, a.g.e., s.238 
100 Cross, a.g.e., s. 239. 
101 Uglow, a.g.e., s.371, Keane, a.g.e. s.170. 
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Hasım tanığın dahi, kendisini çağıran tarafça tekrar sorgulanabileceği kabul 

edilmektedir. Hasım tanık, karşı tarafça çapraz sorgulanmasının ardından ortaya 

çıkan yeni bir durumun varlığı halinde tekrar sorgulanacaktır.102 

 

II. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJELERİ  

 

Ceza yargılamasında süjelik, ceza yargılaması ilişkilerinin kimler arasında 

olduğu meselesi olarak ifade edilip, ceza yargılaması faaliyeti dolayısıyla erklere 

sahip olan veya kendisine ödevler yükletilen her şahıs süje olarak tanımlanmıştır.103  

 

Çapraz sorgulamanın süjelerini incelediğimiz bu başlık altında, çapraz 

sorgulamanın süjelerinden kastedilen; çapraz sorgulamanın aralarında gerçekleştiği 

ve çapraz sorgulama dolayısıyla erklere sahip olan veya kendisine ödevler yükletilen 

süjeler değil, çapraz sorgulama yapma yetkisine sahip yargılama süjeleridir. Bu 

durumda, çapraz sorgulamada çok önemli bir yer tutan, fakat sorgulanan konumunda 

olan tanıkları değerlendirme içerisine almayıp, sadece sorgulama yapma yetkileri 

olan süjeleri inceleme altına aldık.   

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda çapraz sorgulama hakkına sahip süjeler; iddia 

makamı adına savcı ve savunma makamı adına sanık avukatıdır. Sanık, bir avukat 

tarafından temsil edilmiyorsa çapraz sorgulama bizzat sanık tarafından 

yapılabilmektedir. İddia ve savunma makamları, tanık kutusundan beyanda bulunan 

herkesi çapraz sorgulamaya tabi tutabilmektedirler.104  İddia makamı, sanığı ve 

                                                
102 Keane, a.g.e., s.170, dipnot 14. 
103 Kunter, Yenisey, a.g.e., C. I., s.269.  
104 Şahadet Yasası m.3 gereği uygulama alanı bulan Criminal Evidence Act 1898 m. 1/(g) hükmüne 
göre, mahkemece başka yönde karar verilmedikçe, tanık olarak çağrılan herkes, şahadetini tanık 
kutusundan veya diğer tanıklar tarafından başka bir yerden şahadet verilmişse, diğer tanıkların şahadet 
verdiği yerden verecektir. Tanık kutusuna geçerek beyanda bulunan herkes tanık olarak kabul 
edilmekte ve çapraz sorgulanabilmektedir. Mağdur, bilirkişiler ve yeminli şahadet vermeyi seçen 
sanık, tanık olarak değerlendirilip çapraz sorgulamaya tabi tutulurlar. Sanık, tanık kutusuna geçerek 
beyanda bulunmayı rededederse, sanık kutusundan yeminsiz beyanda bulunacak ve çapraz 
sorgulanamayacaktır. Sanık, mağdur, bilirkişiler ve diğer tanıklar yemin tahtında tanıklık yaparlar. 
Yeminsiz tanıklık sadece, yeminin niteliğini anlayamayacak kadar küçük yaştaki çocuklar için 
mahkemece verilen kararla söz konusu olabilmektedir. Bu husus C.M.U.Y. m.55/1 tahtında 
düzenlenmiştir. Hükme göre: “Ceza işlemlerinde her tanık yemin verdikten sonra sorguya çekilir ve 
tanığın hazır bulunacağı mahkeme, tanığın inanç ve itikadında olan kişilerin yemin ettikleri adete 
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savunma tanıklarını, savunma makamı ise, iddia makamının bir numaralı tanığı 

konumundaki mağdur da dahil olmak üzere iddia  makamı tanıklarını sorgulayarak 

çapraz sorgulamayı ortaya koymaktadır.   

 

Yargıç çapraz sorgulama yapmamakta ve karşı tarafın itirazı olmaksızın 

çapraz sorgulamaya müdahale etmemektedir. Yargıcın çapraz sorgulamadaki 

fonksiyonu bir hakem olmaktan ibarettir. Sanığın beyanda bulunması veya tanıkların 

dinlenmesi sırasında yargıç hakem konumunu sürdürmekte ve ancak, itiraz üzerine 

sorgulama sırasında sorulan soruları denetlemektedir. Yargıcın hakem konumu, 

ancak istisnai olarak kullandığı tanık çağırma durumunda değişiklik göstermektedir.  

 

A. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJESİ OLARAK YARGIÇ 

 

İngiliz ceza yargılaması sisteminin dayandığı temel, tarafların davalarını ileri 

götürmek hususunda özgür bırakılması ve mahkemenin yani yargıcın fonksiyonunun 

taraflarca itiraza uğrayan noktaları kesin hükme bağlamakla sınırlandırılmasıdır.105 

İngiliz Hukuku etkisi ile şekillenmiş olan K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda da aynı 

prensip geçerlidir. Yargıç, çapraz sorgulama sırasında iddia ve savunma 

makamlarınca ceza yargılaması kurallarına uyulup uyulmadığının denetimini 

yapmakla görevlidir. Yargıç, karşı tarafça yapılan itirazları değerlendirip bir karara 

bağlayacaktır. İtiraz üzerine yargıcın yargılamaya müdahalesinin yargıca yargılama 

içerisinde aktif bir konum sağladığı ifade edilmektedir.106 Çapraz sorgulamaya ilişkin 

itiraz geldiği zaman, itiraz konusu yargıç tarafından o anda hükme bağlanmalıdır.107  

 

                                                                                                                                     
göre, tanığı yemin ettirme hak ve yetkisine sahip olur. .. Ve yine ancak, Mahkeme kanısınca, yeminin 
niteliğini anlayamayan (bu husus duruşma tutanaklarına geçirilmelidir) küçük yaştaki bir çocuğu 
yemin vermeden sorguya çekebilir.” 
105 Zuckerman,, a.g.e.,  s. 85. 
106 “Teorik olarak, tanığa yöneltilen her soruda ihtilaf çıkabilir, her soru itiraza uğrayabilir. Her küçük 
ihtilaflı noktada, her itiraza uğrayan soruda yargıç; itiraza uğramasa bile; resen ara kararlar vererek, 
yargılamaya katılmak suretiyle adım adım taraflarla birlikte kesin hükümle (sentezle) somutlaşan 
gerçeğe ulaşmaktadır.” (Veziroğlu, a.g.m., s.385.)  
107 Bir şahadetin ileri sürülmesine ilişkin itirazın, itirazın yapıldığı anda hükme bağlanacağı ifade 
edilmektedir. (Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.13.) Aynı prensip, çapraz sorgulama sırasında söz 
konusu olacak itirazlar için de uygulama alanı bulacaktır.  
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Çapraz sorgulama sırasında tüm haklı serbestiye izin verilmelidir. Ama 

yargıç, bu serbestinin sınırlarını belirlemek konusunda her zaman takdir yetkisine 

sahiptir.108 Uzamış ve yersiz bir çapraz sorgulama dava masraflarını artırmakla 

kalmayacak, kamu vaktinin israfı olacaktır.109 

 

“Çapraz sorgulama isimli, taraflara emanet edilmiş güçlü silah, dizginlenerek, 

belli bir nezaket ölçüsünde ve tanığa saygı ile kullanılmalıdır.” 110 Çapraz sorgulama 

sırasında, gereksiz, uygunsuz ve zalimane soruların sorulmasını önlemek yargıcın 

takdir yetkisi içerisinde yer almaktadır.111 Yargıç, çapraz sorgulama sırasında “can 

sıkıcı” ve “dava konusu ile ilgili olarak soruşturulmaya değer herhangi bir konu ile 

ilgisiz” bulduğu soruların sorulmasına izin vermeyebilecektir.112 Yargıç, doğrudan 

konu ile ilgili olmayan hususlarla ilgili uzun bir çapraz sorgulama yapılmasına ve 

konuya ilişkin şahadet elde etmekten ziyade, tartışma çıkarmaya yönelik çapraz 

sorgulamaya izin vermeyecektir. Yargıç çapraz sorgulama sırasında üçüncü tarafların 

adlarının sebepsiz olarak zikredilmesini engellemek ve kendilerini yargılama 

sırasında korumak imkanına sahip olmayan kişilerin namını korumakla da 

yükümlüdür. 113 

 

Tanığın güvenilirliğine ilişkin çapraz sorgulanması sırasında, yargıcın dikkat 

etmesi gereken birtakım sınırlar söz konusudur. Güvenilirliğe ilişkin soru ile taşınan 

isnadın, tanığın tanıklık ettiği hususa ilişkin mahkeme huzurundaki güvenilirliğini 

ciddi olarak etkilemeye uygun olması gerekmektedir. Geçmişte kalmış hususlara 

ilişkin veya isnad doğru olsa dahi mahkemenin tanıklık edilen hususa ilişkin 

görüşünü etkilemeyecek veya düşük derecede etkileyecek sorular uygun 

bulunmamaktadır. Keza tanıklık edilen hususun önemi ile, tanığın karakteri aleyhine 

getirilen isnadın önemi arasında büyük bir dengesiz varsa ilgili soru kabul 

edilmeyecektir.114 

                                                
108 Loizou, Pikis, a.g.e., s.105. 
109 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.808, Loizou, Pikis, a.g.e., s.105. 
110 Keane, a.g.e., s.151. 
111 A.e. 
112 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.813, Bart, Bart, Sturge, a.g.e., s.166.   
113 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.808, Loizou, Pikis, s.106. 
114 Keane, a.g.e., s.152. 
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Yargıcın çapraz sorgulamaya mümkün olduğunca seyrek müdahale etmesi ve 

müdahale ettiğinde de bunu “sağlam bir gerekçe ile” ve “incelikle” yapması gerektiği 

ifade edilmektedir.115 Yargıcın yargılamaya “saygısız, sabırsız, haksız olarak” 

müdahale ederek, yargılamayı kesmesi önlenmesi gereken bir durumdur. Ancak, 

yargıcın bu gibi istenmeyen hareketleri sanığın savunmasını küçültücü yönde etkisi 

olmadıkça,  mahkumiyet hükmünün iptalini gerektirmemektedir. 116 

  
 

Tanıkların sorgulanması sırasında adaletin tecellisi için gerekli ise, yargıç da 

soru sorabilmektedir.117 Adaletin tecellisi için mutlak olarak gerekli değilse, yargıcın 

esas veya çapraz sorgulamada ortaya çıkmamış bir hususu tanığı sorgulayarak ilk kez 

ortaya çıkarması uygun değildir.118 Yargıcın, tekrar sorgulamanın sona ermesi 

üzerine ve tanıklık sırasında ortaya çıkıp, aydınlatılması gereken hususların 

aydınlatılmasına münhasır olarak sorgulama yapması gerektiği belirtilmektedir.119 

Ancak, bu durumun istisnası sanığın avukat tarafından temsil edilmemesi halidir. 

 

Yargıç tarafların tanıklarını sorgulamasının yanı sıra, kendisi de tanık 

çağırarak onların beyanını alabilmektedir. Bu durumda ilgili tanıkların taraflarca  

çapraz sorgulanması ancak yargıcın izni ile söz konusu olabilmektedir. C.M.U.Y. 

m.54 hükmüne göre: “Mahkeme işlemlerin herhangi bir aşamasında herhangi bir 

kişiyi tanık olarak davet edebilir veya sorguya çekilmiş olan herhangi bir kişiyi 

tekrar çağırarak yeniden sorguya çekebilir ve Mahkeme ayrıca bu tür bir kişiyi, 

davanın adil bir karara bağlanması için ifadesini almaya zorunlu görmesi halinde 

sorguya çekebilir veya tekrar çağırarak yeniden sorguya çekebilir.” 

 

“Bu yönde bir uygulamaya zorlayan sebepler olmadıkça, bir yargıç tanık 

çağırma sorumluluğunu üstlenmeyecektir.”120 Yargıç ancak adaletin tecellisi 

                                                
115 Loizou, Pikis, a.g.e., s.106. 
116 A.e., s.111. 
117 Burrows, a.g.e., s.210. 
118 Loizou, Pikis, a.g.e., s. 110. 
119 A.e. 
120 Burrows, a.g.e., s.210, Loizou, Pikis, a.g.e., s.120. 
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açısından gerekli ise tanık çağıracaktır.121 Yargıcın tanık çağırma yönündeki takdir 

yetkisi,  “çok tutumlu” olarak kullanılacaktır.122 Yargıcın tanık çağırması için 

tarafların rızası aranmamaktadır. 123 

 

Yargıç tarafından çağrılan tanık tam anlamıyla bir çapraz sorgulamaya tabi 

tutulmamaktadır. Yargıç çağırdığı tanığa ek olarak soru yönelttiği taktirde genellikle 

tarafların da tanığa soru sormasına izin vermektedir.124 Çağrılan tanık, taraflardan 

biri aleyhine tanıklık yapmışsa, ilgili tarafa çapraz sorgulama hakkı tanınmalıdır.125 

 

 B. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJESİ OLARAK İDDİA ve  

     SAVUNMA MAKAMLARI   

 

1. İDDİA MAKAMI                                        

 

Anayasa m.158/4(a) hükmüne göre  “Başsavcı, kamu yararının gereğine göre, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemelerinde, herhangi bir suç hakkında dava 

açmak, izlemek, davayı devralmak, devam ettirmek veya ettirmemek yetkisine 

sahiptir. Ceza mahkemelerinde, kovuşturmanın kesin yönetim ve sorumluluğu 

Başsavcıya aittir. Bu yetki doğrudan doğruya kendisince veya yönerisine uygun 

olarak Başsavcı yardımcısı veya savcılar tarafından kullanılır.” K.K.T.C. Ceza 

Yargılaması’nda, iddia görevi Başsavcı adına savcı ve savcı yardımcıları eliyle 

yürütülmektedir.
126 

 

                                                
121 Rupert Cross, N. Wilkins, R. Bagshaw, Outline of the Law of Evidence, 7. th Edition, London, 
Butterworths, 1996, s.92. 
122 A.e.  
123 Michael Favelle, Questions &Answers on Evidence, Sweet &Maxwell, 1965, s.16. 
124 Cross, Wilkins, Bagshaw, a.g.e., s.93. 
125 Burrows, a.g.e., s.210. 
126 C.M.U.Y.’nın duruşma safhasının işleyişini açıklayan “davanın dinlenmesi” kenar başlıklı 
m.74/1,(a) ve (e) hükmünde “savcı veya iddia makamı avukatı” ifadesi yer almasına rağmen, “iddia 
makamı avukatlığı” K.K.T.C.’nde yer almamaktadır.  İddia makamı adına sadece savcılar hazır 
bulunabilmesine rağmen ilgili hüküm değiştirilmemiş ve  hatta mahkemeye son hitapların yapılış 
sırasını düzenleyen  2. fıkra, “……iddia makamı adına bir savcı hazır bulunması halinde savcı her 
konuda yanıt verme hakkına sahiptir ” şeklinde savcının olmadığı bir iddia makamı varmış izlenimi 
uyandıran bir ifade ihtiva etmeye devam etmektedir. 



 66 

İddia makamının çapraz sorgulama esnasındaki konumu savunma makamının 

konumu ile aynıdır. İddia makamının hiçbir ayrıcalıklı durumu söz konusu değildir. 

Duruşma safhası sırasında yargılamaya değer bir dava ortaya koyma görevi iddia 

makamında olduğundan, iddia makamı tanıkları öncelikle dinlenecek ve öncelikle 

çapraz sorgulanacaktır. İddia makamının çapraz sorgulaması, savunma tanıklarının 

dinlenmesine geçildiği safhada söz konusu olacaktır. 

 

2. SAVUNMA MAKAMI  

 

Savunma makamı adına çapraz sorgulama, sanık avukatı tarafından 

yapılacaktır. Sanık, avukat tutmaksızın savunmasını bizzat kendisi yapmayı 

seçebilmektedir. Bu durumda bizzat sanık kendi tanıklarını esas sorgulamaya veya 

tekrar sorgulamaya tabi tutacağı gibi, karşı tarafın tanıklarını da yine bizzat çapraz 

sorgulamaya tabi tutabilecektir.127 Bizzat veya avukatı aracılığıyla iddia makamı 

tanıklarını çapraz sorgulamaya tabi tutması, Anayasa’nın m. 18 hükmü gereği sanık 

için bir Anayasal haktır.  

 

Sanığın avukatı bulunduğu taktirde, çapraz sorgulamanın  avukatı tarafından 

yapılacağı C.M.U.Y. m. 56/4 hükmü ile açıkça belirtilmiştir.128 Sanık avukatının 

bulunması halinde çapraz sorgulama avukat tarafından yapılacağından mecburi 

avukat tayinini gerektiren durumlar, sanığın çapraz sorgulamasının mutlaka avukat 

tarafından yapılacağı durumları da ortaya koymaktadır. Mecburi avukat tayini 

C.M.U.Y. m.64 hükmünde düzenlenmiştir. İlgili hüküm, ölümle cezalandırılan bir 

suçla yargılanan sanığa mahkeme tarafından her halükarda avukat tayin edileceğini 

düzenlemektedir. Mutlaka avukat tayini gerektiren bu durumun yanında, kaza 

mahkemesi ve ağır ceza mahkemesine ve ağır ceza mahkemesi kararı aleyhine 

yapılan istinaflarda Yüksek Mahkeme’ye avukat tayini için takdir yetkisi tanınmıştır.  
                                                
127 İngiliz Ceza Yargılaması’nda bir çocuğa karşı işlenen cinsel veya  şiddete yönelik suçlarda sanığın, 
mağdur çocuğu şahsen çapraz sorgulayamayacağı, çapraz sorgulamayı ancak avukatı vasıtasıyla 
yapabileceği belirtilmektedir. Bu kural, İngiltere’de Criminal Justice Act, 1988’in 34A maddesi ile 
konmuş ve Criminal Justice Act 1991 ile de korunmuştur. (Uglow, a.g.e., s.353)   
128 C.M.U.Y. m. 56/4 aynen şöyledir: “Taraflardan herhangi birinin avukatı bulunduğunda bu 
maddede öngörüldüğü şekildeki esas sorguyu karşı tarafın sorguya çekmesi ve tanığın davet edilen 
tarafça tekrar sorguya çekilmesi avukat tarafından yapılır.”  
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Mahkeme, meselenin ağırlık, güçlük veya durumunun adalet adına arzu ettirmesi 

halinde avukat tayin edecektir. 129  

 

Avukat tarafından temsil edilmeyen sanığa, yapacağı sorgulamalarda yargıcın 

yardımcı olacağı kabul edilmektedir. Bu durumda, çapraz sorgulama sırasında kural 

olarak bir hakem gibi hareket ederek sorgulamaya müdahale etmeyen yargıcın 

sorgulamaya dahil olarak sanığa  yardımcı olması ve hukuksal bilgisizliği sebebiyle 

bir adaletsizliğe uğramasına engel olması gerektiği kabul edilmektedir. Yargıcın, 

avukat tarafından temsil edilmeyen sanık için, iddia makamı tanıklarına sorular 

yöneltebileceği ve bu suretle sanığın savunmasını düzenli bir şekilde ortaya koyarak, 

avukat tarafından temsil edilmemesinin neticesine katlanmak zorunda kalmamasının 

sağlanacağı ifade edilmektedir. 130 

 

Çapraz sorgulamanın amacına ulaşabilmesi için, duruşma safhasında sanığın 

bizzat hazır bulunması, aleyhindeki tanıklığı dinlemesi, aleyhindeki tanıklığa ilişkin 

avukatına vermesi gereken talimatı verebilmesi ve avukatı yoksa, aleyhindeki 

tanıkları bizzat çapraz sorgulaması gerekmektedir. Sanığın duruşmada hazır 

bulunması ve yokluğunda yargılama yapılmaması, aleyhindeki tanıklarla yüzleşme 

ve onları sorgulama hakkının kullanılabilmesi için  mutlak surette gereklidir. 

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda kural olarak her sanık, yargılamada hazır 

bulunmak mecburiyetindedir (C.M.U.Y. m.45/1) ancak hazır bulunmadığı taktirde 

yokluğunda dava dinlenerek karara bağlanabilmektedir (C.M.U.Y. m.89/1).  

C.M.U.Y. m.45/1 hükmüne göre celpname üzerinde, sanığın gösterilen yer ve 

zamanda mahkemede hazır bulunmasına ilişkin bir emir yer almaktadır. Ancak, yine 

aynı hükümde, genel bir emirle saptanacak bir takım suçlar için, sanığın mahkemede 

                                                
129 C.M.U.Y. m.64/1 hükmü aynen şöyledir: “Bir sanığı bir ithamname veya bir iddianameden ötürü 
yargılayacak veya Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararı aleyhine yapılan bir istinafı dinleyecek olan 
Mahkeme, meselenin ağırlık, güçlük veya durumunun adalet adına arzu ettirmesi halinde, hale göre, 
sanık veya istinaf edeni savunmak için bir avukat atayabilir. Mahkeme ayrıca, ölümle cezalandırılan 
bir suçtan yargılanacak olan savunmasız herhangi bir kişiyi savunmak için bir avukat tayin eder.” 
İlgili hükümde dikkati çeken nokta, Kaza Mahkemesi kararı aleyhine yapılan istinaflarda Yüksek 
Mahkemeye  avukat tayin etme imkanının tanınmamış olmasıdır.  
130 Loizou, Pikis, a.g.e., s.111. 
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bizzat hazır olmak yükümlülüğünden muaf tutulabileceği ifade edilmiştir.131 Davayı 

görecek yargıç veya davanın görüldüğü kaza mahkemesinin başkanının genel emri 

ile yargılamada bizzat hazır bulunmaktan muaf tutulan sanığın iki seçeneği 

bulunmaktadır. Arzu ederse avukat tutarak, ithamnameye cevap verebileceği gibi, 

muhtar tarafından usulüne uygun şekilde tasdik edilmiş kabul beyanını mahkemeye 

göndermekle de yetinebilmektedir. Ancak, her iki durumda da yargıcın sanığı hazır 

bulunmak üzere çağırma yetkisi bulunmaktadır. Uygulamada bu grupta yer alan 

suçlar basit trafik suçlarından ibarettir.   

 

Seri yargılama ile sınırlı olmak üzere; kendisine usulüne uygun olarak 

celpname tebliği yapılan sanık, tayin edilen zamanda mahkemede hazır değilse, 

mahkeme sanığın huzuruna tutuklanarak gelmesi için bir tutuklama müzekkeresi 

ısdar edebileceği gibi, sanığın yokluğunda davayı dinleyip karara bağlayabilecektir. 

(C.M.U.Y. m. 89/ 1)132 Bu hüküm açıkça sanığın yokluğunda davanın ispat edilmesi 

imkanını tanımaktadır. Bu durumda, iddia makamı tanıkları çapraz sorgulamaya tabi 

tutulmaksızın yargılama gerçekleşecektir. Uygulamada sanığın yokluğunda 

yargılamaya devam edilmemekte, tutuklanarak mahkeme huzuruna getirilmesi 

yoluna başvurulmaktadır. Sanığın kendisi hazır olmamakla birlikte, avukat tarafından 

temsili halinde dahi yargılamaya devam edilmemekte,  sanığın  sonraki duruşma 

                                                
131 C.M.U.Y. m.45/1 aynen şöyledir: “... Celbname sanığa yöneltilir ve sanığın orada gösterilen vakit 
ve yerde mahkemede hazır bulunmasını emreder. Bir kişinin aleyhine ısdar edilen celbnamede o 
kişinin itham edildiği suçlar kısaca bildirilir.  
Ancak, Yargıç veya Kaza Mahkemesi Başkanının genel bir emirle saptayacağı belirli sınıftaki 
suçlarda Mukayyid celbnameye koyacağı özel bir direktifle sanığın bizzat isbatı vücud etmesinden 
sarfı nazar edebilir ve:-  

a) Sanığın bir avukat tarafından  temsil edilmesi ve ithamnameye cevap vermesine müsaade 
edebilir. Böyle bir durumda sanık bu şekilde isbatı vücud eder ve ithamnameye cevap verir; 

b) Sanığın suçunu kabul etmek istemesi halinde, suçunu kabul ettiğini bildiren cevabı, muhtar 
tarafından gerekli şekilde tasdik edilmiş ve mühürlenmiş olarak, cevaplandırdığı celpname 
ile birlikte Mahkemeye göndermesine müsaade eder; böyle bir durumda bu tür bir cevap, 
ceza işlemleri bakımından suçu kabul etme şeklinde işlem görür ve yine ancak, Yargıç bu 
tür bir özel direktife bakılmaksızın, işlemlerin herhangi bir aşamasında sanığın bizzat hazır 
bulunmasını emredebilir.”    

132 İlgili C.M.U.Y. m.89/1 hükmü aynen şöyledir:  “Bu yasanın 45. maddesinin (1)’inci fıkrası 
uyarınca Mahkemede bizzat hazır bulunmasından sarfı nazar edilmeyen bir sanığın, seri yargılamada 
hazır bulunması için tayin edilen vakitte hazır bulunmakta kusur işlemesi halinde, celbnamenin sanığa 
tebliğ edildiğinin kanıtlanması üzerine Mahkeme sanığın yokluğunda da davayı dinleyerek karara 
bağlayabilir veya uygun bulduğu taktirde duruşmayı erteleyerek tutuklanması için bu Yasa kuralları 
uyarınca bir müzekkere ısdar edebilir.”  
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tarihinde avukatı tarafından hazır edilmesi veya tutuklanarak getirilmesi yönünde 

emir verilerek dava ertelenmektedir.  

 

C.M.U.Y. m. 63 hükmüne göre sanık, uygun biçimde davrandığı sürece, 

duruşmanın tümü sırasında Mahkemede hazır bulunmak hakkına sahiptir. Ancak  

uygun biçimde davranmadığı taktirde, duruşmaya yokluğunda devam edilebileceği  

düzenlenmiştir. Ancak, böyle bir durumda mahkeme, duruşmada olup bitenler ile 

ilgili olarak sanığın bilgi edinmesi ve savunmasını yapması için takdirine göre yeterli 

önlemleri alacaktır. 133 Bu durumda sanığın yokluğunda avukatı tarafından çapraz 

sorgulamaya devam edileceği veya avukat tutmamışsa, sanığın yokluğundaki 

şahadetten haberdar edilip çapraz sorgulama yapma imkanı tanınacağı açıktır. 

C.M.U.Y. m. 63/2 hükmüne göre mahkeme, sanığın duruşmanın tümü veya bir 

kısmında mahkeme dışında bulunmasına izin verebilecektir. Bu durum sanığın 

yokluğunda duruşmaya devam edilmesi yönünde talebi söz konusu olduğunda 

uygulama alanı bulacaktır.   

 

III. SANIĞIN ÇAPRAZ SORGULANMASI 

 

A. GENEL OLARAK  

 

Sanık, her halükarda çapraz sorgulamaya tabi tutulmamaktadır. Sanığın 

beyanda bulunmama, savunmasını tamamen kendi beyanı dışındaki hususlara 

yöneltme imkanı olduğu gibi, yeminsiz beyanda bulunarak da çapraz sorgulamadan 

muaf olma imkanı vardır. Beyanda bulunmak isteyen sanık, yeminli veya yeminsiz 

beyanda bulunmayı seçmek durumundadır. Sanık kutusunda kalarak yemin 

                                                
133 İlgili hüküm aynen şöyledir; C.M.U.Y. m.63: “ (1) Sanık, uygun biçimde davrandığı sürece, 
duruşmanın tümü sırasında Mahkemede hazır bulunmak hakkına sahiptir. 
(2) Sanık uygun biçimde davranmazsa Mahkeme, takdirine göre, Mahkeme binasından çıkarılmasını 
ve gözaltına alınmasını emredebilir ve duruşmaya gaybubetinde devam edilebilir. Mahkeme bu arada 
duruşmada olup bitenler ile ilgili olarak sanığın bilgi edinmesi ve savunmasını yapması için 
Mahkemenin takdirine göre yeterli önlemleri alır. 
Mahkeme, uygun bulması halinde sanığın, duruşmanın tümü veya bir kısmı sırasında Mahkemenin 
gerekli göreceği koşullara bağlı kalmak koşuluyla Mahkemenin dışında bulunmasına müsaade 
edebilir.” 
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etmeksizin savunmasını yapabileceği gibi, tanık kutusuna geçerek yemin tahtında 

şahadet verebilecektir. Sanık, bulunduğu yerden ve yemin vermeksizin  beyanda 

bulunmayı seçerse çapraz sorgulamaya tabi tutulamayacak ve yaptığı açıklama ile 

yetinilecektir. Ancak, yemin tahtında beyanda bulunmayı seçerse, tanık kutusuna 

geçecek, usulüne göre yemin edecek ve avukatı tarafından esas sorgulaması 

yapıldıktan sonra karşı tarafça bir “tanık gibi”134 çapraz sorgulamaya tabi 

tutulabilecektir. (C.M.U.Y. m.74/1,c)  

 

Sanığın mahkeme huzurunda tanıklardan farklı olarak yeminsiz beyanda 

bulunma imkanının olması, mehaz İngiliz Ceza Yargılaması’nın tarihsel gelişiminin 

ürünüdür. İngiliz Ceza Yargılaması’na tahkik sistemi uygulamalarını getiren Star 

Chamber mahkemesi, huzurundaki sanığı yemin tahtında beyanda bulunmaya 

zorluyordu. Star Chamber mahkemesine ve uygulamalarına duyulan tepkinin etkisi 

ile, bu mahkemenin kalkması ile birlikte, sanığa yeminsiz beyanda bulunma imkanı 

tanındı ve sanığın yemin tahtında beyanda bulunma uygulaması tamamen kaldırıldı. 

Bu durum, suçlu sanıklar için bir avantaj teşkil ederken, masum sanıkları kendi 

savunmalarını yapma imkanından alıkoyması bakımından sakıncalı idi. 135 Sanığın 

yeminli beyanda bulunamaması, kendisini suçlayıcı yönde beyanda bulunmaya 

zorlanamayacağı ilkesine dayanmakla birlikte,  dava konusu ile ilgili kişilerin tanık 

olarak kabul edilmemesi ilkesine de dayanmaktaydı.136  Keza, bu suretle sanığın  

kendisini savunmakla kendi ruhuna karşı yalancı tanıklık günahını işlemek arasında 

seçim yapmaktan kurtarıldığı da belirtilmekteydi.137  

                                                
134 Sanığın “tanık gibi” sorgulamaya tabi olacağı, yasanın ifadesidir. İlgili C.M.U.Y. m.  74/1, c 
hükmü aynen şöyledir: “ İddia makamı için davanın sona ermesi üzerine Mahkeme, sanık aleyhine 
savunma yapmasını gerektirmeye yeterli belirti ve delilleri olan bir dava bulunduğu kararına varması 
halinde, sanıktan savunmasını yapmasını ister. Ve sanığa, yemin etmeden bulunduğu yerden ifade 
verebileceğini ve böyle bir durumda karşı tarafça sorguya çekilmeyeceğini veya yemin verdikten 
sonra tanık yerinden şahadet verebileceğini ancak böyle bir durumda tanık gibi karşı tarafça sorguya 
çekilmeye tabi olacağını bildirir…”  
135 Sanığın yeminsiz beyanda bulunma imkanının tarihsel kökenleri için bkz. Cross, a.g.e., s.146. 
136 Cross, a.g.e., s.146, Best, Phipson, a.g.e., s. 535. Dava konusu ile ilgili bir kişinin tanıklığı yararsız 
bir tanıklıktan daha kötü bir durum olarak kabul ediliyordu. (Best, Phipson, a.g.e., s. 535.) Dava 
konusu ile ilgili kişinin yeteneksiz tanıklığı, genel olarak 1843 yılında kaldırılmakla birlikte, sanığın 
yeteneksiz tanıklığı korunmuştur.( A.e.) Sanığın, taraf olması dolayısıyla yeminli şahadet 
verememesine rağmen, mağdur, yansız bir tanık olarak kabul ediliyor ve yemin tahtında tanıklık 
yapıyordu. (H. John Langbein, The Origins of Adversary Criminal Trial, Oxford, Oxford 
University Pres, 2003, s.38)  
137 Langbein, a.g.e., s.52 
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Sanığın, yeminsiz beyanda bulunma hakkı, uygulamada avukat tarafından 

temsil edilme hakkı ile bağlantılı olarak yer almıştır. Sanık, kabahatlerde avukat 

yardımından faydalanabiliyorken, vatana ihanetle itham edildiği suçlarda 1695 

yılına, cürümlerde ise 1836 yılına değin avukat tarafından temsil edilemiyordu. 138 

Avukat tarafından temsil edilmeyen sanık için beyanda bulunmak bir mecburiyetti. 

Yargılama sistemi, sanığın konuşmasını zorlayıcı yönde çalışıyordu.139 Sanık, iddia 

makamı tanıklarını bizzat sorgulayıp onların iddialarına karşı yanıtlar vererek, 

mahkeme huzurundaki yeminsiz beyanını ortaya koyuyordu. Sanık, başlıbaşına bir 

bilgi kaynağı olarak kabul ediliyor ve mahkemenin dava konusu suça ilişkin “olgu” 

arayışında kaynak görevini görüyordu.140  

 

 Bir kabahatten yargılanan ve avukatı bulunan sanık, beyanda 

bulunamıyorken, avukat tutmamış sanık, yeminsiz beyanı ile ithamı yanıtlıyor, 

savunmasını yapıyordu. Avukat yardımından faydalandığı vatana ihanet davalarında 

sanık, bulunduğu yerden yeminsiz beyanda bulunabiliyordu. Bu durum bir gelenek 

olarak, avukatı bulunsun bulunmasın tüm cürümlerde uygulanmaya devam 

etmiştir.141 Nitekim, 1898 yılında sanığın yeminli beyanda bulunma hakkı 

                                                
138 Cross, a.g.e., s.164. Sanığın avukat yardımından faydalandırılmamasının gerekçesi olarak; avukatın 
sadece hukuksal konularda söz konusu olabileceği, bu sebeple sanığın suçlu olup olmadığını 
bildireceği safhada avukat yardımına ihtiyaç duyacağı, buna karşılık, duruşma sırasında olgu tespiti 
yapıldığından avukata gerek olmadığı belirtilmekteydi. Ancak yargılama sırasında hukuki bir sorunun 
doğması halinde sanığın avukat yardımından faydalanması gündeme gelmekteydi (Langbein, a.g.e., 
s.26.) Sanığın olaylara yakınlığının kendisini savunmada bir avantaj olduğu dolayısıyla avukatın 
yargılama sırasında katkıda bulunacak hiç bir özelliği olmadığı, dürüst bir savunmanın beceri 
gerektirmediği, sanığın yalınlığı, masumiyeti ve yapmacıksızlığının, avukatın hitabet yeteneğinden 
daha harekete geçirici ve ikna edici olduğu belirtilmekteydi. Sanığın savunmasını bizzat kendisinin 
yapmasının kendi lehine olduğunu savunan görüşün yanında bunun adaletin tecellisi için gerekli 
olduğunu savunan farklı bir görüş daha vardı.  Bu görüşe göre; sanık avukat tarafından temsil edilirse, 
avukat sanığın yerine konuşma eğilimi gösterecek ve sanığın mahkeme için taşıdığı bilgi kaynağı 
olma vasfını azaltacaktı. Ayrıca, avukatın savunmaya yönelik taktikleri mahkemenin doğru yönde 
hüküm verme yeteneğine zarar verecekti. Dönemin hukukçuları çeşitli gerekçelerle avukat tarafından 
temsili gerekli görmemesine rağmen, hukukçu olmayan sanığın  “dinç bir çapraz sorgulama 
yapamaması ve aleyhine ibraz edilen şahadeti değiştirememesi ” neticesi mahkum olması çok sık 
rastlanan bir durumdu.  Döneme ait görüşler için bkz. Lagbein, a.g.e., s.33- 35.    
139 Avukat  yardımından faydalanamayan sanığın susması savunma hakkından tamamen yoksun 
kalması demekti. (Langbein, a.g.e., s.61.)  
140 Langbein, a.g.e., s. 35. 
141 Cross, a.g.e., s.164-165. 
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getirilirken, ilgili düzenlemenin, sanığın yeminsiz beyanda bulunma hakkını etkiler 

nitelikte yorumlanamayacağı da belirtilmiştir. 142  

 

Yeminli beyanda bulunamamak sanığın konumunu iddia makamı karşısında 

güçsüz kılıyordu. Yeminli beyan, gerek doğruyu söylemeye yönelik oluşturduğu 

manevi baskı, gerekse yalancı tanıklıkla itham edilme tehlikesi yaratması dolayısıyla  

doğruyu söylemeye yönelik baskı yaratan bir faktör olarak kabul ediliyordu. Bunun 

yanında yeminli tanıklık çapraz sorgulamaya tabi olduğundan bir güvenilirlik 

testinden geçiyor ve inanılırlığı artıyordu. Yeminli tanıklığın bu özelliklerinin 

yanında yeminsiz beyan, tüm bu vasıflardan uzak olduğundan inanılırlığı düşüktü.143   

Sanığın yeminli beyanda bulunma hakkı, Criminal Evidence Act 1898 ile kabul 

edilmiştir.  

 

Sanığın kendi lehine tanıklık yapmasının 1898’de kabulü ile birlikte,   

doktrinde bir ikilem ortaya çıkmıştır. Sanığın tanıklık yapması yani yemin tahtında 

şahadet vermesi, çapraz sorgulanmasını sonuçlamaktadır. Ancak, sanık herhangi bir 

tanık gibi ahlaki güvenilirliği konusunda çapraz sorgulamaya tabi tutulursa, ahlaki 

kusurlarının ortaya çıkması riski ile karşı karşıya kalacak ve bu durum da onun 

üzerinde gereğinden fazla ahlaki önyargı doğurabilecek ve  neticede sanık tanıklık 

yapmaktan kaçınmak isteyebilecektir. Öte yandan çapraz sorgulamadan bağışık 

olarak kabul edilirse, adaletsiz bir avantaja sahip olacak ve tanıklığı klasik 

                                                
142 K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda yürürlükte olan Criminal Evidence Act 1898’in ilgili m.1/h 
hükmü, İngiliz Ceza Yargılaması’nda, Criminal Justice Act 1982 ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
(Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, Yay. Haz.: P. J. Richardson, London, 
Sweet& Maxwell, 2000, s.424) Nitekim, henüz yürürlükte olduğu dönemlerde yürürlükten 
kaldırılması önerilmekte idi. Ceza Hukuku Yeniden Gözden Geçirme Komitesi’nin 11. raporunda da 
önerildiği üzere ilgili hükmün yürürlükten kaldırılması gerektiği yönünde doktrinde fikir birliği 
bulunmaktaydı. İlgili hüküm, “...değerli bir ayrıcalık olduğu önceki zamanlardan kalma, zararsız bir 
kalıntı...” olarak nitelendirildiği gibi, (Cross, a.g.e., s.166) “karar vermede gereksiz zorluklar çıkaran, 
vicdansızlık ve ahlaksızlık için barınak sunan ve anormallik ve adaletsizliklere yol açabilen” bir 
hüküm olarak da nitelendirilmekteydi. (Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.832) Nitekim, İngiliz Yüksek 
Mahkemesi tarafından da sanığın yeminsiz beyanının, profesyonel suçlular tarafından, çapraz 
sorgulamaya tabi olmaksızın iddia makamı tanıklarını kötülemek için kötüye kullanıldığı ve Meclis 
tarafından adaletin tecellisi için bu normal olmayan durumun devam edip etmeyeceğine karar verme 
zamanı olduğu ifade edilmişti.(A.e., dipnot:35) 
143Bu dönemde, iddia makamı tanıkları yemin tahtında şahadet veriyorken  sanığın yanı sıra savunma 
makamı tanıkları yeminsiz beyanda bulunmakla yetinmek durumundaydı. 1702 yılından sonra 
savunma tanıkları da yeminli tanıklık yapmalarına rağmen sanık, henüz bu imkana sahip kılınmamıştı. 
(Langbein, a.g.e., s.51-52.)   
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güvenilirlik testine konu olamayacaktı.144 İkilemin giderilmesi, yani hem sanığın tüm 

tanıkların tabi olduğu klasik güvenilirlik testine tabi olması hem de “sadece 

mahkeme huzurundaki suçla yargılanmak” hakkına sahip olduğu göz önünde 

tutularak, önceki suçlarından,  yaşam şeklinden, ahlak yapısından, v.b. unsurlardan 

dolayı yargılanmaması ve bu hususların mahkeme huzuruna getirilmesinin karar 

makamında kaçınılmaz olarak yaratacağı önyargının önlenmesi, sanığın çapraz 

sorgulanmasının özel kurallara tabi olmasını da beraberinde getirdi. Sanığın çapraz 

sorgulaması diğer tanıklardan farklı olarak daha fazla sınırlamaya tabi kılınmıştır.  

“Bu hükümlere sahip olmasaydık hala, iddia makamının sanığın güvenilirliğini 

araştırma özgürlüğü ile -ki bu sanık aleyhine bir önyargı yaratabilecektir- sanığın 

güvenilirlik araştırmasından bağışıklığı arasında adil bir dengeye ulaşmanın yollarını 

arıyor olurduk.”145  

 

Çapraz sorgulamaya tabi olup olmama sanığın seçimine kalmış bir durumdur. 

Yemin tahtında beyanda bulunup bulunmama sanığın ve avukatının davanın durumu, 

özellikleri ve iddia makamının ortaya koyduğu deliller ışığında yapacağı bir 

değerlendirme olup, bu değerlendirme neticesi sanığın iddia makamınca çapraz 

sorgulamaya tabi tutulmayı tercih edip etmemesine bağlıdır. Sanık, çapraz 

sorgulamaya tabi olmamayı çeşitli sebeplerle avantajlı olarak değerlendirip yeminsiz 

beyanla yetinmeyi seçebilir. Criminal Evidence Act 1898’in ilgili hükmü aşağıda da 

tafsilatı verileceği üzere sanığın çapraz sorgulamasını daraltmış olsa da, bir takım 

şartların gerçekleşmesi halinde sanık, iddia makamınca karakterine, güvenilirliğine 

yönelik çapraz sorgulamaya tabi tutulabilecektir. Gerek bu gerekçe ile gerekse, başka 

herhangi bir sebeple146 çapraz sorgulamadan kaçınmak istediği taktirde sanık, 

                                                
144 Zuckerman, a.g.e., s.250. 
145 A.e. 
146 B.Y.C. 9/93, 11/93, 12/93, 15/93, 16/93, 17/93 sayılı istinafta ele alınan yargılamada sanık 1, diğer 
sanıklar aleyhindeki ifadesinin dikkate alınmasını engellemeyi de amaçlayarak yeminli tanıklıktan 
kaçınmıştır. Tahkikat safhasındaki ilk ifadesinde suçu beraber işlediğini iddia eden fakat 4 gün sonra 
verdiği müteakip ifadesinde adını verdiği iki kişinin tamamen suçsuz olduğunu beyan eden sanık, 
duruşmada yeminli şahadet vermemiş ve böylelikle sanık 2 ve sanık 3 aleyhindeki ilk ifadesinden 
dolayı istintaka tabi tutulamamıştır. İstinaf mahkemesi bu hususta, “(m)ahkemede şahadet vermeyen 
ve istintaka tabi tutulmayan sanık numara 1’in sanık numara 2 ve 3 hakkında daha önce polise verdiği 
ifadede yer alan hususların bu sanıklar aleyhine kullanılmaması gerekirdi” şeklinde karar verip, sanık 
2 ve 3 aleyhindeki mahkumiyet hükmünü bozarken bu noktayı  bozma gerekçelerinden birisi olarak 
kabul etmiştir. Bkz. Yüksek Mahkeme Kararları, Yargıtay Ceza (1991- 1996), s. 398. 
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yeminsiz beyanla yetinmeyi seçebilecektir. Uygulamada, sanıkların yemin tahtında 

olmaksızın sadece beyanda bulunmakla yetinmeleri de sıkça görülen bir durumdur. 

 

Yüksek Mahkeme, yeminsiz beyanın “kesin manada şahadet (evidence in the 

strict sense)” sayılmadığını ve  yemin tahtında verilen şahadet kadar değer 

taşımadığını belirtmektedir.147 “Ancak,... (yeminsiz beyanda) söylenenler yemin 

tahtında verilen başka herhangi bir şahadet tarafından da desteklenirse, o zaman bu 

gibi ifade de bir değer taşıyabilir.”148 

  

Yeminsiz beyan, sanığa kendisini çapraz sorgulamaya tabi kılmaksızın, iddia 

makamı tanıklarını eleştirme ve çürütme imkanı tanımaktadır. Sanık, yeminsiz 

beyanında suç ortağı aleyhine beyanda bulunduğu taktirde, aleyhine şahadet verilen 

kişinin, şahadeti vereni çapraz sorgulama imkanına sahip olmadığı hiç bir beyanın 

delil olarak kabul edilemeyeceği ilkesinden hareketle, bu beyan suç ortağı aleyhine 

şahadet olarak dikkate alınamamaktadır.149   

 

Sanığın yemin tahtında veya yeminsiz şahadet vermeyi seçmesi ve yeminli 

şahadet verdiği taktirde, iddia makamının çapraz sorgulamasına tabi olması sadece 

davanın esasının görüldüğü ve C.M.U.Y. m. 74 tahtında düzenlenen durumda söz 

konusu olmamaktadır. İlk soruşturma yargılamasında da sanığın çapraz sorgulanması 

ancak bunu seçmesi durumunda söz konusudur. C.M.U.Y. m. 93/c’de düzenlenen bu 

durumda da sanık, ağır cezalık bir suç işlediği yönünde yererli delil olmadığı 

noktasını isbata yönelik olarak  yemin vermeksizin beyanda bulunabilecek ve ancak 

yemin tahtında beyanda bulunduğu taktirde iddia makamınca çapraz 

sorgulanabilecektir.  

 

                                                
147Yürürlükte olduğu dönemde İngiliz Ceza Yargılaması’nda da aynı değerlendirme yapılmakta ve 
çapraz sorgulamaya tabi yeminli beyan dikkate alındığı taktirde onun kadar delil niteliği taşımadığı 
belirtilmekteydi. Ancak, yeminsiz beyanın karar makamının takdirine göre değer kazanabildiği,  
avukat beyanından fazla bir anlam taşıdığı ve sanığın suçsuzluğunun olabilirliğine ilişkin belirli şeyler 
gösterdiği ifade edilmekteydi. (Cross, a.g.e., s.165.) 
148 Ceza İstinaf No. 29/73 sayılı karar için bkz. Yüksek Mahkeme Kararları, Ceza İstinaf (1971- 
1973), Yay. Haz.: Taner Erginel, 1990, s. 361. 
149 Bu prensip, henüz sanığın yeminli şahadet veremediği 1894 yılında konmuştur. (Cross, a.g.e., 
s.166) 
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B. SANIĞIN ÇAPRAZ SORGULANMASINA İLİŞKİN ÖZEL  

   KURALLAR  

 

Sanığın çapraz sorgulanması ancak, savunmanın tanığı olmayı arzu edip, 

yemin tahtında şahadet vermeyi seçtiği zaman söz konusu olabilecektir. Sanık 

yeminli şahadet vermeyi seçmesi üzerine, sanık kutusundan  tanık kutusuna geçer, 

usulüne göre yemin eder ve savunma avukatınca esas sorgulaması yapılır. Sanık, esas 

sorgulamasının ardından, çapraz sorgulamaya tabi tutulur.  

 

C.M.U.Y. m. 76 hükmüne göre; sanık, ortak sanığı150 suçlayıcı yönde şahadet 

verdiği taktirde, ortak sanığın avukatı tarafından da çapraz sorgulamaya tabi 

tutulmaktadır. İlgili kuralı düzenleyen “Ortak sanığın karşı taraf olarak sorguya 

çekilmesi” kenar başlıklı C.M.U.Y. m.76 hükmüne göre bu sorgulama, iddia 

makamının çapraz sorgulamasından önce olacaktır. 151 152 Beyanın ortak sanığı 

suçlayıcı olup olmadığı tespit edilirken, beyanın ortak sanık aleyhine iddia 

                                                
150 C.M.U.Y. m.41, kişilerin beraber yargılandığı halleri düzenlemektedir. İlgili hükme göre; aynı 
suçla itham edilen kişiler, aynı olay esnasında işlenen çeşitli suçlarla suçlanan kişiler,  mevzuat 
kuralları uyarınca bu tür bir suçun işlenmesine katıldıkları sayılan kişiler, bir suçla suçlanan kişiler ile 
o suçu işlemeye teşebbüs etmekle itham edilen kişiler,  hırsızlık, cezayı gerektiren emniyeti suistimal, 
hileli mal etme, hileli hesap değiştirme, hileli gaspa ilişkin bir suçla itham edilen kişilerle bu tür bir 
suça konu teşkil eden şeyi kontrol ve tasarruflarına almak ve kabul etmekle suçlanan kişiler, beraber 
yargılanabilmektedir. 
151 İlgili C.M.U.Y. m. 76 hükmü aynen şöyledir;”Birkaç sanıklı bir duruşmada sanıklardan birinin bu 
yasanın 74(c) maddesi gereğince şahadet vermesi ve ortak sanıklardan birini suçlaması halinde 
suçlanan ortak sanık, suçlayan sanığı karşı taraf olarak sorguya çekebilir ve bu sorgu iddia makamının 
karşı taraf olarak sorguya çekmesinden önce yapılır.” 
152İngiliz Ceza Yargılaması’nda, şahadet veren sanığın, ortak sanık avukatınca çapraz sorgulanması ile 
elde edilecek lehe şahadete engel olunmaması için, aleyhe şahadet vermemiş olsa da ortak sanığın 
herhalükarda diğer sanıkça çapraz sorgulanabileceği kabul edilmektedir. (Uglow, a.g.e., s.353, 
Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.803).) İngiliz Ceza Yargılaması’nda yer bulan uygulama K.K.T.C. ile 
aynı ceza yargılama yasasını uygulayan Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de uygulama alanı bulmuş ve 
C.M.U.Y. m.76 hükmüne rağmen, ortak sanığın diğer sanıkça herhalükarda çapraz sorgulanabileceği 
kabul edilmiştir. Ancak, m.76 hükmünün getirdiği düzenleme dikkate alınarak, aleyhe şahadet veren 
sanığın, diğer sanıkça çapraz sorgulanmasının iddia makamının çapraz sorgulamasından önce 
gerçekleşmesine karşılık aleyhe şahadet vermeyen sanığın ortak sanıkça çapraz sorgulanmasının 
zamanının m.75 hükmüne göre yargıç tarafından takdir edileceği belirtilmektedir. (Loizou, Pikis, 
a.g.e., s.116) Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de yürürlükte olan m.75 hükmü aynen şöyledir: “Birkaç 
kişinin bir arada yargılanacağı hallerde, Mahkeme duruşmada izlenecek usulü, arzu ettiği ve Yasa 
kurallarına aykırı olmayan bir şekilde tayin eder.” Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ve İngiltere’de  yer 
alan uygulamaya rağmen, bu yönde bir uygulama K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda söz konusu 
olmamıştır. C.M.U.Y. m. 76 hükmü ile bağdaşmaz nitelikteki söz konusu uygulamanın, yasa 
hükmünde değişiklik yapılmaksızın uygulanamayacağı kanaatindeyiz.  
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makamının davasını destekleyici veya ortak sanığın savunmasını yıkıcı nitelikte olup 

olmadığı dikkate alınmalıdır.153  

 

C.M.U.Y. sanığın çapraz sorgulama safhasına geçişini ve ortak sanıkça çapraz 

sorgulanmasını özel olarak düzenlemektedir. Buna karşılık, sanığın çapraz 

sorgulanması sırasında tabi olacağı kurallar Şahadet Yasası m.3 gereği uygulama 

alanı bulan Criminal Evidence Act 1898’in ilk hükmü ile düzenlenmektedir. İlgili 

yasa, 1898 yılında yürürlüğe girmesini müteakiben birtakım değişikliklere 

uğramıştır. Ancak, Şahadet Yasası m.3 hükmü gereği, Criminal Evidence Act 

1898’in bugün itibari ile yürürlükte olan metni değil, 5 Kasım 1914 itibari ile 

yürürlükte olan metni uygulama alanı bulacaktır.154 155  

                                                
153 Loizou, Pikis, a.g.e., s.116. 
154 Criminal Evidence Act 1898’in ilgili tarih itibari ile yürürlükte olan m.1 hükmü için bkz.: Best, 
Phipson, a.g.e., s. 607-608. İlgili hüküm şöyledir:   
“1- Bir suçla suçlanan herkes ve karısı veya kocası, suçlanan kişinin yalnız veya başka bir kişi ile 
birlikte suçlanmasına bakılmaksızın, savunma makamı için yargılamanın her safhasında yetenekli 
tanık olacaktır. Şöyle ki:- 
 

a) Suçlanan kişi, bu Yasa’nın uygulanmasında, kendi müracaatı dışında tanık olarak 
çağrılamayacaktır: 
 
b) Bir suçla suçlanan kişinin veya karısı veya kocasının, tanıklık yapmaması, iddia makamı 
tarafından herhangi bir iddiaya konu edilemeyecektir: 
 
c) Suçlanan kişinin karı veya kocası, bu Yasa’nın uygulanmasında, suçlanan kişinin 
müracaatı olmaksızın tanık olarak çağrılamayacaktır: 
 
d) Bu yasada yer alan hiçbir husus, bir kocayı evlilikleri müddetince karısı tarafından veya 
bir karıyı evlilikleri müddetince kocası tarafından kendisine yapılan herhangi bir açıklamayı 
açıklamaya zorlayamaz:  
 
e) Suçlanan ve bu Yasa’nın uygulanmasında tanık olan kişiye, çapraz sorgulanması sırasında, 
yargılandığı suça ilişkin olarak kendisini suçlamaya yönelik de olsa, her türlü soru 
sorulabilir: 
 
f) Suçlanan ve bu Yasa’nın uygulanmasında tanık olan kişiye, yargılandığı suçtan başka, 
işlemiş olduğu, işlemekle itham edildiği veya mahkum olduğu herhangi bir suçu veya kötü 
karakterli olduğunu göstermeye yönelik herhangi bir soru sorulamayacaktır ve sorulmuşsa 
cevap talep edilemeyecektir, meğer ki:-   

 
i) işlemiş olduğu veya mahkum olduğu başka bir suçun ispatı, sanığın 
yargılandığı suçtan suçlu olduğunu göstermek bakımından kabul edilebilir 
şahadet olsun; veya  
ii)Şahsen veya avukatı vasıtasıyla iddia makamı tanıklarına, kendi iyi karakterini 
ortaya koymaya yönelik sorular sormuş veya iyi karakterli olduğuna ilişkin 
şahadet vermiş veya savunma doğası veya işleyişi gereği iddia makamına veya 
iddia makamı tanıklarının karakterine isnadlar içersin; veya   
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İlgili hüküm, sanığın, yargılamanın her safhasında savunma makamı için 

yetenekli tanık olduğunu düzenlemekte ve bu tanıklığın koşullarını alt fıkralarda 

belirlemektedir. İlgili hükme göre, aynı dava tahtında sanıkla beraber yargılanan 

başka sanıkların da bulunması, sanığın savunma makamı için yetenekli tanık 

olmasını etkilememektedir.  

 

Sanık, kendi isteği ve müracaatı olmaksızın tanık olarak dinlenememektedir. 

Sanığın mahkemede tanık olarak dinlenmesi ancak kendi lehine şahadet vermek 

istemesi halinde söz konusu olmaktadır. Sanık, iddia makamı tarafından tanık olarak 

çağrılıp dinlenememektedir.(m.1/a)  Sanık şahadet vermek hakkına sahip olmakla 

beraber, şahadet vermediği taktirde bu durum iddia makamı tarafından sanığın 

aleyhine bir husus olarak değerlendirilip yorumlanamamaktadır.( m.1/b) 156 Keza, 

sanık ortak sanık lehine şahadet vermek arzusunda ise onun lehine de şahadet 

verebilmektedir. Ancak, ortak sanık lehine tanıklık yapmaya zorlanamamaktadır.157 

Kendi lehine şahadet vermeyerek çapraz sorgulanmamış bir sanığın, ortak sanık 

lehine şahadet vermesi mümkün olmasına rağmen pek muhtemel değildir. 158 

                                                                                                                                     
iii)Aynı suçla suçlandığı başka herhangi bir kişi aleyhine şahadet vermiş olsun. 
 

g) Bu Yasa’nın uygulanmasında tanık olarak çağrılan herkes, mahkeme tarafından başka 
şekilde emredilmediği taktirde, tanık kutusundan veya diğer tanıkların şahadetlerini verdiği 
yerden şahadet verecektir:  
 
h) Bu Yasadaki hiçbir hüküm, Indictable Offinces Act, 1848’in on sekizinci   hükmünü 
veya suçlanan kişinin yeminsiz beyan yapma hakkını etkilemeyecektir.”  
 

Criminal Evidence Act m.1 hükmü, sanıkla birlikte sanığın eşinin de tanıklığına düzenleme 
getirmektedir. Şahadet Yasası m. 14 ile sanığın eşinin tanıklığına ilişkin bir takım düzenlemeler 
getirildiğinden ilgili hükümler, Şahadet Yasasının getirdiği düzenleme ile çelişmediği oranda 
uygulama alanı bulmaktadır.      
155 İlgili düzenlemenin günümüzde İngiltere’de yürürlükte olan metninde m.1/b, c, d, h hükümleri 
yürürlükten kaldırılmış ve m.1 hükmü sadece sanığı içerir şekilde düzenlenmiştir. Yapılan 
değişikliklerle, sanığın yeminsiz beyanda bulunma hakkı kaldırılmakla birlikte, sanığın eşi iddia 
makamı için de yetenekli tanık olarak kabul edilmiştir.   
156 İlgili hüküm, Criminal Justice and Public Order Act 1994 ile İngiltere’de yürürlükten 
kaldırılmıştır. (Uglow, a.g.e., s.267) İlgili hüküm 1898 yılında kabul edilmezden önce bir common 
law kuralı olarak yer almakta ve 1894 yılında verilen Yüksek Mahkeme kararlarında bu kuralın 
sadece iddia makamı açısından söz konusu olduğu, yargıçlar için söz konusu olmadığı ifade edilmekte 
idi. İlgili kararlara göre; yargıcın sadece kendi değerlendirmelerine dayanarak yorum yapma ve karar 
verme hakkı vardır ve böyle bir kural yargıçlar için bağlayıcı olamaz. (Best, Phipson, a.g.e., s.539 ve 
dipnot (i)) 
157 Loizou, Pikis, a.g.e., s.117. 
158 Uglow, a.g.e., s.267. 
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Arzu ettiği taktirde kendi veya ortak sanık lehine şahadet verebilecek ve 

şahadet vermemesi savcılık tarafından aleyhe yorumlanamayacak sanığın, şahadet 

vermeyi seçtiği taktirde tabi olacağı çapraz sorgulamanın içeriği iki temel kurala 

tabidir. Çapraz sorgulamada sanığa, yargılandığı suça ilişkin kendisini suçlamaya 

yönelik de olsa her türlü soru sorulabilmektedir (m.1/e) ve sanığa, yargılandığı suç 

dışında geçmişte işlemiş olduğu, işlemekle itham edildiği veya mahkum olduğu 

başka bir suça veya kötü karakterli olduğuna yönelik soru sorulamamaktadır. Bu 

yönde sorular sorulsa dahi sanık yanıtlamak durumunda değildir (m.1/f).   

 

Criminal Evidence Act m.1/f hükmü; çapraz sorgulamada sanığa, daha önce 

işlemiş olduğu, işlemekle itham edildiği veya mahkum olduğu dava konusu suç 

dışındaki herhangi bir suçu veya kötü karakterli olduğunu göstermeye yönelik 

herhangi bir soru sorulamayacağını ve sorulmuşsa cevap talep edilemeyeceğini 

hükme bağlamakla sanığa, sadece yargılandığı suç hakkında şahadet verme ve çapraz 

sorgulamaya tabi tutulurken geçmişindeki karanlık sırları saklama imkanı 

vermektedir. İddia makamının sanığın saygın olmayan geçmişine girme hakkı ancak 

belli şartların gerçekleşmesi halinde söz konusu olmaktadır.159
  

  

Sanığın önceki suçlarına ilişkin olarak çapraz sorgulanması, ceza yargılama 

sisteminin iki temel prensibine aykırılık teşkil etmektedir: sanığın yargılandığı suçtan 

beraati veya mahkum edilmesi sadece, yargılandığı suçu işlediğine duyulacak inançla  

ve mahkumiyet, ancak yargılandığı suçu tüm makul şüpheden ari olarak işlediğine 

mahkemenin kanaat getirmesi ile olmalıdır.160  Sanığın geçmiş suçlarına yönelik 

olarak çapraz sorgulanmasının, mahkemenin ortaya çıkacak şahadete olduğundan 

fazla değer vermesi riskini taşıdığı kabul edilmektedir.  Sanığın diğer tüm tanıklar 

gibi bir güvenilirlik testine tabi tutulması gerekirken, yargılama konusunu aşan 

önyargılı bir durumun oluşma tehlikesi Criminal Evidence Act 1898’in  

M.1/f,(i),(ii),(iii) hükümleri ile çözüme kavuşturulmuştur.   

 

                                                
159 A.e., s.454. 
160 Zuckerman, a.g.e., s. 222. 
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İlgili hükümler ancak üç istisnai durumda, sanığın geçmiş suçlara veya 

karakterine yönelik çapraz sorgulamaya tabi tutulabileceğini öngörmektedir. 

M.1/f,(i) hükmüne göre sanığın işlemiş olduğu veya mahkum olduğu başka bir suçun 

ispatı, sanığın yargılandığı suçtan suçlu olduğunu göstermek bakımından kabul 

edilebilir şahadet ise sanığın geçmişte işlemekle suçlandığı veya mahkum edildiği 

suçlar mahkeme huzuruna getirilebilmektedir.161
  

 

M.1/f (ii) hükmüne göre sanık, kendisi veya avukatı vasıtasıyla, iddia makamı 

tanıklarına kendi iyi karakterini ortaya koymaya yönelik sorular sormuşsa veya iyi 

karakterli olduğuna yönelik şahadet vermişse veya savunmasının doğası veya işleyişi 

gereği iddia makamı veya iddia makamı tanıklarının karakterine yönelik isnadlar 

ortaya koymuşsa162 artık geçmiş suçlara veya karakterine yönelik olarak çapraz 

sorgulanabilecektir.  

 

Sanığın iddia makamı tanıklarının karakterine yönelik isnadlar ortaya 

koymasının, otomatik olarak sanığın karakterine ve önceki suçlarına ilişkin olarak 

çapraz sorgulanması sonucunu doğurmayacağı, bu konuda yargıcın takdir yetkisi 

bulunduğu ifade edilmektedir. Yargıç takdir yetkisini kullanırken iddia ve savunma 

makamlarının çıkarları arasındaki adil dengeyi korumayı gözetecektir.163 Savunma 

makamının, iddia makamı tanıklarına, sanığın karakterini gündeme getirebilecek 

soru soracağı zaman, savunma makamını bu sorunun neticeleri konusunda  

                                                
161 Bu konuda örnek olarak “benzer olay şahadeti” verilmektedir.(Burrows, a.g.e., s.187, Uglow, 
a.g.e., s.464) Benzer olay şahadetinin geçerli olarak kabul edilebilmesi için iki temel faktörün varlığı 
aranmaktadır: Bağlantı ve isbat edici ağırlık. (Uglow, a.g.e., s.430.) Böyle bir şahadet konu ile ilgili 
olduğu noktada sunulabilir. Benzer olay şahadetinin ibrazı, davaya konu suçu isbatlama gücü ile 
mahkemede oluşturacağı önyargı arasındaki ağırlığa bağlıdır. İsbatlayıcı gücü, oluşturacağı 
önyargıdan çok daha fazla ise böyle bir şahadet ibraz edilir. (A.e., s.433) Sanığın önceden mahkum 
olduğu suçlar ile yargılama konusu olan suç beraber dikkate alındığında, bunların işlenişinin altında 
bir  tekliğin, ayniliğin veya göz alıcı bir benzerliğin olduğu görülüyorsa, artık bunu bir rastlantı olarak 
açıklamak ve sanığın başka suçlardan daha önce mahkum edilmiş olmasını şahadet olarak ibraz 
etmemek sağduyuya açıkça hakaret olacaktır. (Hailsham, a.g.e., s.905) Yargıç, önündeki her somut 
olayda, yukarıda izah edilen prensipler ışığında, benzer olay şahadetinin ibrazını kabule yetecek bir 
isbat edici gücü olup olmadığını takdir etmek durumundadır.(A.e.)      
162 Savunma makamının, iddia makamı tanığının homoseksüel olduğunu, verdiği şahadetin, sanığın 
mahkumiyetini sağlamaya yönelik uydurulmuş bir şahadet olduğunu veya sanığın yargılandığı suçu 
aslında tanığın işlediğini ileri sürmesi çeşitli davalarda, sanığın karakterine ve önceki suçlarına ilişkin 
olarak çapraz sorgulanması sonucunu doğurmuştur. (Loizou, Pikis, a.g.e., s.108) 
163 A.e. 
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uyarmanın yargıcın görevleri arasında olduğu ifade edilmektedir.164 Savunma 

makamının, iddia makamı tanıklarına, kendi iyi karakterine veya iddia makamı 

tanıklarının kötü karakterli olduğuna yönelik olarak soru sorması, ilgili m.1/f, (ii) 

hükmüne göre sanığı mutlak olarak çapraz sorgulamaya tabi kılmamaktadır. Sanığın 

çapraz sorgulanması, savunma makamı adına tanıklık yapmayı seçmesi halinde söz 

konusu olacaktır.165 

 

M. 1/f,(iii) hükmüne göre sanık, aynı suçla suçlanan diğer bir sanık aleyhine 

şahadet vermişse artık geçmişte işlediği veya itham edildiği suçlara veya karakterine 

yönelik olarak sorgulanabilecektir. Yukarıda izah edildiği gibi, sanık, ortak 

sanıklardan birini suçlayıcı yönde şahadet vermişse, ortak sanık tarafından çapraz 

sorgulanabilmektedir; ancak, bu sorgulamanın sanığın önceki suçlarını veya 

karakterini kapsayıp kapsamayacağı m.1/f,(iii)  hükmü ile belirlenecektir. Buradaki 

kıstas “aynı suçla suçlanan sanık” ifadesidir. Beraber yargılanmakla birlikte aynı 

suçla suçlanmayan sanıklardan biri, diğeri aleyhine şahadet vermişse onun tarafından 

çapraz sorgulanabilmekle birlikte, bu sorgulama m.1/f,(iii) kapsamında 

olmamaktadır. Ancak, aynı suçla suçlanan sanıklar, bu hüküm kapsamında yer 

almaktadırlar.166 

 

IV. TANIĞIN ÇAPRAZ SORGULANMASI 

 

A.  GENEL OLARAK 

 

Dava dosyasının, mahkeme huzurunda dinletilen tanıklıkla oluştuğu itham 

sistemi yargılamasında, tanıkların mahkemede sözlü şahadet vermesi, gerçeğin 

ortaya çıkması açısından büyük önem taşımaktadır. K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nın 

kaynağını oluşturan İngiliz Ceza Yargılaması’nda tanıkların sözlü beyanları en üstün 

delil niteliğindedir. “İngiltere’deki yargılama sistemi, tanıkların sözlü tanıklığına 

                                                
164 A.e. 
165 A.e. 
166 Loizou, Pikis, a.g.e., s.116. 
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dayanmaktadır... Mahkeme huzurunda tanık tarafından verilen şahadetin, diğer tüm 

şahadet şekillerinden üstün olduğu varsayılmaktadır.”167  

 

Mahkeme huzurunda şahadet veren her tanık, kural olarak çapraz 

sorgulamaya tabi tutulabilmektedir.(C.M.U.Y. m.56/1)168 C.M.U.Y. m.57’de çok 

sanıklı davalarda her sanığın, ayrı ayrı çapraz sorgulama hakkına sahip olduğu 

belirtilmiştir.169 Dolayısıyla çok sanıklı davalarda sanıklardan biri veya avukatı 

tarafından çapraz sorgulama yapıldığı gerekçesi ile tanığın diğer sanıkça çapraz 

sorgulanması engellenemeyecektir. Çapraz sorgulanan her tanık kural olarak, 

kendisine sorulan dava konusu ile ilgili her soruya yanıt vermek 

mecburiyetindedir.170  

 

 

 

                                                
167 Uglow, a.g.e., s.241. “Tanıklar mahkemedeki şahadetin başlıca kaynağıdırlar ve bu nedenle, 
hukukun herkese, tanıklık yapmak ve elindeki delili açıklamak görevini yüklemesi gerçeğin ortaya 
çıkartılması için gereklidir.” (Zuckerman, a.g.e., s.284.) Tanıkların mahkeme huzurundaki sözlü 
beyanlarının taşıdığı önem, tanıkların mahkeme huzurunda hazır olmasını sağlayıcı hükümlere vücut 
vermiştir. Tarafların mahkemeye gelerek şahadet vermek istemeyen tanıkları, celbetme imkanı 
vardır. Mahkeme, taraflardan birisinin müracaatı üzerine, tanığın esasa ilişkin ifade verebileceği 
kanaatine vardığı taktirde, tanığın belirlenen günde hazır olmasını sağlamak üzere celpname ısdar 
edecektir. Mahkeme, gerek iddia makamı gerekse savunma makamı için esasa ilişkin ifade 
verebilecek veya tasarrufundaki bir belgeyi ibraz edebilecek tanığın, mahkemede hazır olması ve 
belge ibraz edecekse tasarrufundaki belgeyi de beraberinde getirmesi yönünde bir celpname ısdar 
edebilir. (C.M.U.Y. m.49/1)  Yasal bir mazareti olmaksızın bir tanık celpnamesine riayet etmeyen 
kişiyi hazır bulunmaya zorlamak için tutukluluk müzekkeresi ısdar edilebilir. ( C.M.U.Y. m.50/1) 
Tanık olarak hazır bulunmaya davet edilen ve yasal bir mazareti olmadan gerekli şekilde tebliğ edilen 
celpnamede istenildiği biçimde hazır bulunmayan veya hazır bulunup da Mahkemeden izin almadan 
ayrılan veya ertelenmiş bir duruşma tarihi ve yeri gerekli şekilde kendisine bildirildiği halde bu tür 
bir ertelenmiş duruşmada hazır bulunmayan herhangi bir kimse iki aya kadar hapis veya 720 TL’sını 
geçmeyen para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilmektedir. (C.M.U.Y. m.52/1) Keza, ilk 
soruşturmada ifadesi alınan her tanığın Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada da hazır olmasını 
sağlamaya yönelik olarak, ilk soruştırmayı yapan yargıç, soruşturmaya çağrılan ve yazılı ifadesi 
alınan her tanığı, sanığın Ağır Ceza Mahkemesi önündeki yargılamasında hazır bulunmak ve şahadet 
vermek için kefalete bağlar. (C.M.U.Y. m. 99/1)  Makul bir sebep olmadan böyle bir kefaket altına 
girmeyi reddeden bir tanık ilk soruşturmayı yapan yargıç tarafından yargılama sona erene veya tanık 
yargıç önünde böyle bir kefalet verene kadar muhafaza edilmek üzere cezaevine 
gönderilebilir.(C.M.U.Y. m.99/3) 
168Tanıkların çapraz sorgulamaya tabi oldukları C.M.U.Y. m. 56/1 hükmünde,  “(c)eza işlemlerinde 
…. herhangi bir taraf isterse tanığı karşı taraf olarak sorguya çeker”  şeklinde ifade edilmiştir.   
169 C.M.U.Y. m. 57 şöyledir: “Birden çok sanığın ayni zamanda itham edildiği ceza işlemlerinde; (a) 
Her sanığın iddia makamınca davet edilen tanığı, ... tekrar sorguya çekilmesinden önce karşı taraf 
olarak sorguya çekmesine müsaade edilir.” 
170 Buzzard, May, Howard, a.g.e. ,s. 802.    
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B. TANIĞIN ÇAPRAZ SORGULANAMADIĞI DURUMLAR 

 

Kural, mahkeme huzurundaki her tanık ve şahadetin çapraz sorgulanması ve 

çapraz sorgulanan her tanığın hukuken uygun her soruya yanıt vermesi olmasına 

rağmen, bu kuralın bir takım istisnaları vardır. Bu istisnalarla bir takım tanıklar 

çapraz sorgulamadan muaf tutuldukları gibi, çapraz sorgulama da dahil olmak üzere 

sorgulamalar sırasında kendilerine sorulan bir takım sorulara yanıt vermemek 

imkanına sahip kılınmakta veya hükme esas alınabilecek bir şahadetin sahibi 

mahkeme huzuruna gelmeksizin ve dolayısıyla çapraz sorgulanmaksızın, şahadetin 

ibrazına izin verilmektedir.  

 

1. ORTAK SANIĞIN TANIKLARI  

 

Birden fazla sanıklı suçlarda, sanıklardan biri tarafından mahkemeye davet 

edilen ve ilgili taraf lehine şahadet veren tanık, kural olarak diğer sanıklarca çapraz 

sorgulanamamaktadır. Ancak, bu kural kendi içerisinde bir istisna barındırmaktadır. 

Ortak sanığın tanığının şahadeti sırasında diğer sanık aleyhine bir beyanda bulunması 

halinde, diğer sanığa tanığı çapraz sorgulama imkanı tanınmaktadır.171 C.M.U.Y. 

m.57/b hükmünde düzenlenen bu durumda, sanık tanığı iddia makamının çapraz 

sorgulamasından önce çapraz sorgulamaya tabi tutabilecektir. 172’173 

 

 

 

                                                
171 Taylor, Johnson, Bridgman, a.g.e. ,s.912. 
172 İlgili C.M.U.Y. m. 57/b hükmü aynen şöyledir: “Bir sanık tarafından davet edilen bir tanığın ifade 
verirken başka bir ortak suçluyu suçlaması halinde, o tanık ilgili sanık tarafından karşı taraf olarak 
sorguya çekilebilir ve böyle bir durumda bu tür karşı taraf sorgusu, iddia makamının karşı taraf olarak 
yapacağı sorgudan önce yapılır”. İlgili hükümde “ortak suçlu” olarak tercüme edilen ifade,  orijinal 
İngilizce metninde “co- accused” olarak belirtilmiştir ki bu ifadenin ortak- sanık olarak tercümesi 
gerekmektedir. İngilizce metin için bkz. Tornaritis, a.g.e., C.  3, Chapter 155, s.31.                                 
173 İngiltere’de ilgili kural değişmiş ve aleyhe şahadet vermese de ortak sanığın tanıklarının diğer 
sanıkça  çapraz sorgulanabileceği kabul edilmiştir. (Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.803.) Aynı kural 
değişikliği, K.K.T.C. ile aynı ceza yargılama yasasını uygulayan Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de, 
m.57/b hükmünün varlığına rağmen kabul edilmiştir. Aleyhe şahadet vermeyen ortak sanığın tanığının 
çapraz sorgulanmasının zamanının yargıç tarafından ceza yargılama yasasının m.75 hükmüne göre 
belirleneceği belirtilmektedir. (Loizou, Pikis, a.g.e., s.118)  
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2. ŞAYİA ŞAHADETİN KABUL EDİLDİĞİ DURUMLAR 

 

Bir common law kuralı olarak şayia şahadet kabul edilebilir bir şahadet türü 

değildir. Bu kurala göre, yargılama sırasında sözlü şahadet veren kişi, bir başkasına 

ait iddiayı ileri sürememektedir.174 “ Bu kuralın altında yatan temel sebep, çapraz 

sorgulama ile test edilememiş bir şahadete verilecek değerin tespitindeki 

güçlüktür.”175 Şayia şahadetin kabul edilmemesi ile sanığın kendisini suçlayanla 

yüzleşme hakkı birbiri ile bağlantılıdır.176 A.İ.H.S. m.6/3, d hükmünde yer alan 

çapraz sorgulama hakkı, sanığın belirsiz ithamlardan korunmasının altını çizmekte ve 

şayia şahadet kuralının çalışmasında etkili olmaktadır. 177 

 

Tanıklardan, başkalarının ne bildiği veya neye inandığına ilişkin olarak değil, 

kendi bilgi ve kanaatleri hakkında tanıklık yapmaları istenmektedir.178 Bir kişinin 

kendisine yapılan bir beyana ilişkin olarak şahadeti her zaman geçersiz değildir. 

Beyanın içeriğinin doğruluğuna ilişkin bir şahadet, şayia şahadet olup geçersiz 

olmasına karşılık, sadece beyanın yapıldığıuna ilişkin şahadet, şayia şahadet olmayıp 

geçerlidir.179 Yargıcın, şayia şahadet niteliğindeki bir beyanı, ilgili, güvenilebilir ve 

isbat edici olduğu gerekçesi ile kabul etme yönünde takdir yetkisi yoktur.180  

 

                                                
174 Hailsham, a.g.e., s.915. Sanığın yokluğunda yapılan sözlü ve yazılı ifadeler de sanığın yokluğunda 
yapıldığı cihetle şayia şahadet olup geçerli şahadet değildirler.(Yargıtay/Ceza 34/83, D. 10/83,  
Yüksek Mahkeme Kararları, Yargıtay Ceza (1983- 1987), Yay. Haz.: Taner Erginel, 1998, s.54, 
Birleştirilmiş Yargıtay Ceza 24/83 ve 26/83, D. 8/84, A.e., s.132 ) 
175 Hailsham, a.g.e., s.915. Şayia şahadetin kabul görmemesinin temel sebebi şahadetin çapraz 
sorgulamadan ve yeminden yoksunluğu olmakla birlikte, esas beyan sahibinin sorumluluk almamış 
olması, tekrar edilme sırasında gerçeğin zarar görmesi, düzenbazlıkların ortaya konmasına imkan 
sağlaması ve yararsız bir dedikoducunun dinlenmesi ile oluşacak zaman kaybı da şayia şahadetin 
kabul görmemesinin sebepleri olarak belirtilmektedir. (Burrows, a.g.e., s.85) 
176 Uglow, a.g..e., s.487. “...(M)odern yasal değerler, ...(sanık aleyhine) kimin tanıklık ettiğinin açıkça 
ortaya konmasını gerektirmektedir. Tanığın kimliğinin açıklığa kavuşturulması, anonimlikten 
kurtarılması ve suçladığı kişi ile açıkça yüzleştirilmesi gerekmektedir. Şayia şahadet kuralının altında 
yatan adaletin dayandığı fikir budur... Bir şahadetin açıkça verilmesi, adaletin anahtar bileşenlerinden 
birisi olarak kabul edilip, anonim, gizli olarak verilen verilen bir şahadet ise, kaçınılmaz olarak 
adaletsizlikle lekelenmiştir.” (A.e., s.486-487) 
177 A.e., s.488. 
178 A.e., s.479. 
179 Hailsham, a.g.e., s.915. 
180 Uglow, a.g.e., s.480. 
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Şayia şahadetin çok sayıda istisnası vardır. Şayia şahadetin istisnası; delil 

olarak kabul edilecek bir sözlü veya yazılı beyanın, beyanı yapan kişi mahkeme 

huzuruna gelmeksizin ve çapraz sorgulamaya çekilmeksizin kabulü anlamına 

gelmektedir. Sanığın gayri resmi itirafı bunlardan birisidir. Sanığın savunmasına 

aykırı nitelikte, sözle veya hareketle yaptığı itiraflar olarak nitelendirebileceğimiz bu 

beyanlar, içeriklerinin doğruluğuna ilişkin olarak delildirler.181 Ölüm anı beyanları da 

şayia şahadetin en önemli istisnalarından birisidir. Bu şahadet sadece adam öldürme 

davalarında söz konusu olmaktadır. Yetenekli tanıklık için gereken niteliklere haiz 

kurbanın, öleceği inancı ile ve ölüm sebebine ilişkin olarak söylemiş oldukları 

geçerli bir delildir.182  

 

Şayia Şahadete ilişkin diğer bir istisna ilk şikayettir. İlk şikayet Şahadet 

Yasası m. 10 hükmünde düzenlenmiştir.183 İlgili hükme göre, aleyhine suç işlenen  

veya aleyhine suç işlenen maldan sorumlu olan ve suç işlendiği zaman hazır bulunan 

bir kişi tarafından ilk gördüğü kişiye, suçla ilgili olarak yapılan şikayetin ayrıntıları,  

şikayetin yapıldığı kişi tarafından mahkeme huzurunda dile getirilebilecektir.  

Yapılan tanıklık, ilk şikayetin içeriği bakımından delil olarak kabul edilmektedir.184 

Ancak, yapılan şikayetin ilk şikayet olarak kabul edilebilmesi için birtakım şartların 

                                                
181 Uglow, a.g.e., s.522. “...(B)ir sanığın diğer kişilere söylediği kabul beyanları ceza ve hukuk 
davalarında “hearsay” kuralının bir istisnası olarak geçerli kabul edilmektedir.”( D. 8/2001 
Yargıtay/Ceza 67/99 sayılı karar için bkz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri 
(çevrimiçi), http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-t/Kararlar/Yargitay/Ceza/dno/2001/8-
2001.doc, s. 8-9. ( 12 Mart 2005)) 
182 Uglow, a.g.e., s.538-539. 
183 Şahadet Yasası m.10 hükmü aynen şöyledir:  
“İlk soruşturmanın yapıldığı veya bir sanığın yargılandığı herhangi bir Mahkeme aleyhine suç işlenen 
bir kişi tarafından veya aleyhine suç işlenen bir maldan sorumlu olan ve suç işlendiği zaman hazır 
bulunan bir kişi tarafından yapılan herhangi bir şikayetin ayrıntılarını veya suçla ilgili olarak verilen  
herhangi bir ifadeyi iddia makamı adına şahadet olarak kabul edebilir. 
Ancak, ilk soruşturmanın yapılmakta olduğu veya sanığın yargılanmakta olduğu Mahkeme, söz 
konusu şikayet veya ifadenin davanın bütün durum ve koşulları göz önünde tutularak, suçun 
işlenmesinden hemen sonra ve şikayeti yapan veya ifadeyi veren kişinin suçun işlenmesinden sonra 
ilk konuştuğu kişiye veya kişilere veya suç hakkında şikayette bulunmasının veya ifade vermesinin 
Mahkemece doğal olduğu kabul edilen kişiye veya kişilere yapılmış veya verilmiş olduğuna kanaat 
getirmedikçe, bu gibi bir şikayet veya ifadenin içerdiği ayrıntılar iddia makamı adına şahadet olarak 
kabul edilmez.” 
184 “...(İlk şikayet, İngiltere’de cinsel suçlarda mağdurun hikayesini teyit için kullanılıyor ve içeriği 
delil değeri taşımıyorken) ..Kıbrıs’ta durum İngiltere’den nispeten faklıdır ve ilk şikayet tanımına 
girebilecek durumda olan şikayetlerin sadece olayı teyit etmek için kullanılmakla kalmayıp geçerli 
şahadet olarak kabul edildiği görülmektedir.” (Birleştirilmiş Yargıtay Ceza 49/93 ve 50/93, D. 6/94,  
Yüksek Mahkeme Kararları, Yargıtay Ceza (1991- 1996), s. 476.) 



 85 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Şikayeti yapacak kişi, aleyhine suç işlenen  veya 

aleyhine suç işlenen maldan sorumlu olan ve suç işlendiği zaman hazır bulunan kişi 

olmalıdır. Yapılan şikayetin suçun işlenmesinden hemen sonra yapılmış olması 

gerekmektedir.185 Şikayet, suçun işlenmesinden sonra, mağdurun konuştuğu ilk 

kişiye veya suç hakkında şikayette bulunmasının mahkemece doğal olduğu kabul 

edilen kişiye yapılmış olması gerekmektedir.186 “... (İlk şikâyetin) davanın isbat 

edilmesi için elzem  olan  bütün hususlara  temas etmesi şart değildir. Bir çok defalar 

şikâyet  bu hususların bazılarına temas eder, bazılarına etmez. Fasıl 9, Şahadet 

Kanununun 10. maddesine göre şikâyetin itham olunan suçla ilgisi olması ... 

kâfidir.”187 

 

Davaya konu olaya tanık olan kişinin veya mağdurun olay sırasındaki 

beyanları, bunları duyan bir kişi tarafından mahkemede şahadet olarak ileri 

sürülebilmektedir. Res Gestae olarak isimlendirilen bu şahadetin kabulü için 

birtakım koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Olayın, tanığın düşüncelerini 

bastıracak kadar alışılmadık, üzücü veya ürkütücü olması sebebiyle, beyanda 

bulunanın, olayı uydurmuş veya çarpıtmış olması ihtimalinin bulunmaması, beyanın 

olayın olduğu zamanlarda yapılması, beyan, beyanda bulunan kişinin olayın etkisi 

                                                
185 Yargıtay/ Ceza 20/88, D. 25/88 sayılı kararda Yüksek Mahkeme, fırsat doğduğu zaman 
şikayetçinin olayı anlatmamış olması nedeni ile, şikayeti ilk şikayet olarak kabul etmemiştir. Yüksek 
Mahkeme, öz babasının tecavüzüne uğrayan mağdurun, tecavüze uğradığı gün üvey annesini görmüş 
olmasına rağmen, babasının varlığı sebebiyle şikayeti yapmamış olmasını makul karşılamasına 
rağmen, ertesi gün, sanığın olmadığı ½ saatlik süreden istifade etmeyerek şikayeti yapmaması 
karşısında, mağdurun aynı gün üvey annesi ile yalnız kaldığı ikinci defa yaptığı beyanı ilk şikayet 
olarak kabul etmemiştir. İlgili karar için bkz. Yüksek Mahkeme Kararları, Yargıtay Ceza (1988- 
1990), Yay. Haz.: Taner Erginel, 1999, s.160-165, “...Olay yerinden ayrıldığı sırada ilk bulduğu 
arkadaşı(na)... derhal konuyu anlatmış olsa bu şahidin söyledikleri geçerli şahadet olarak kabul 
edilebilirdi. Ancak, aradan geçen zaman ve okulda müştekinin kendisi direkt değil de arkadaşının 
sorusu üzerine olayı anlatmış olması durumu ilk şikayet olmaktan çıkarmaktadır.” (Birleştirilmiş 
Yargıtay Ceza 49/93 ve 50/93, D. 6/94,  Yüksek Mahkeme Kararları, Yargıtay Ceza (1991- 1996), 
s. 476) 
186 Ceza İstinaf 10/70 sayılı kararda, tecavüze uğrayan mağdurun, suçun işlenmesinden hemen sonra 
gördüğü kişilere şikayette bulunmamasını ve eve gidince annesine şikayette bulunmasını, Yüksek 
Mahkeme oyçokluğuyla makul kabul etmiş ve bu şikayetin ilk şikayet olduğuna karar vermiştir. Ceza 
İstinaf 10/70 sayılı karar için bkz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri (çevrimiçi),  
http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-t/Kararlar/Yargitay/Ceza/kno/1970/10_70.doc (12 Mart 
2005) 
187 Ceza İstinaf 10/70 sayılı karar için bkz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri 
(çevrimiçi),http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-t/Kararlar/Yargitay/Ceza/kno/1970/10_70.doc 
(12 Mart 2005) 
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altında, doğal olarak yaptığı bir beyan olmalıdır ve beyanda bulunanın olayı 

uydurduğu veya çarpıttığı düşüncesini yaratacak bir sebep olmamalıdır. 188 

  

Kamu dükümanlarındaki beyanlar şayia şahadetin istisnalarından birisidir. 

Kamu dökümanları, içeriklerinin doğruluğu açısından delil olarak kabul 

edilmektedirler. Ancak bu kabul için dökümanların kamu kullanımı amacı ile 

yapılmış ve saklanmış, kayıtları düzenli ve görevi kayıtları yapmak olan birisi 

tarafından tutulmuş ve dokümanların kamu incelemesine açık olması 

gerekmektedir.189 Ölmüş kişinin maddi çıkarları aleyhine yaptığı yazılı ve sözlü 

beyanları ile ölmüş kişinin işi gereği tutması gereken kayıtlara yaptığı yazılı ve sözlü 

beyanlar da içerikleri bakımından geçerli delildirler.190 

 

Yukarıda belirtilen durumlarda, sözlü veya yazılı beyanı yapan kişi mahkeme 

huzuruna gelmeksizin, beyanın içeriği delil olarak kabul edilmektedir. İlgili beyanı 

mahkeme huzuruna taşıyan tanık çapraz sorgulanabilmesine rağmen, beyanın içeriği, 

beyanı yapan kişi, mahkeme huzurunda bulunmadığından çapraz 

sorgulanamamaktadır. 

 

3. TANIKLIKTAN ÇEKİNME SEBEPLERİ  

 

Kural olarak çapraz sorgulama sırasında sorulan tüm soruları yanıtlamak 

zorunda olan tanıklar, tanıklıktan çekinme sebebi arzeden durumlarda, kendilerine 

sorulan soruları yanıtsız bırakmak hakkına sahiptirler. Dört başlık altında 

toplayabileceğimiz tanıklıktan çekinme sebepleri; meslek sebebiyle tanıklıktan 

çekinme, kendisi aleyhine tanıklıktan çekinme, kamu yararı sebebiyle tanıklıktan 

çekinme ve evlilik birliği içindeki açıklama sebebiyle tanıklıktan çekinmedir. Bu 

tanıklıktan çekinme sebeplerinden sadece evlilik birliği içindeki açıklama sebebiyle 

tanıklıktan çekinme, K.K.T.C. yasaları tarafından düzenlenmiştir. Şahadet Yasası 

m.14/3 hükmünde yer alan bu tanıklıktan çekinme sebebi dışındaki tanıklıktan 

                                                
188 Hailsham, a.g.e., s.922. 
189 Uglow, a.g.e., s.529. 
190 A.e., s.531, 535. 
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çekinme sebepleri, K.K.T.C. mevzuatı gereği uygulama alanı bulan İngiliz Hukuku 

gereği K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda yer almaktadırlar.  

 

a. MESLEK SEBEBİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME  

 

Meslek sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkı sadece avukat- müvekkil ilişkisi 

için söz konusudur.191 Meslek sebebiyle tanıklıktan çekinme gerekçesi ile, doktor- 

hasta ilişkisi, gazetecinin haber kaynağı gizli tutulamamaktadır. Kişilerin din 

adamları ile olan diyalogları da bağışıklıktan muaftır.192 193   

 

Avukat- müvekkil arasındaki görüşmeler, açıklanmaktan muaf tutulmuştur. 

Bu muafiyet iki durumda söz konusu olmaktadır: Avukatın müvekkiline hukuksal 

görüş verdiği görüşmeler ve avukatla müvekkil arasında, olan veya olması tasarlanan 

bir yasal prosedür veya davaya ilişkin görüşmeler. İlk grupta yer alan görüşmeye 

ilişkin tanıklıktan çekinme sebebi, sadece avukat ve müvekkil için söz konusu iken, 

ikinci grupta yer alan görüşmeye ilişkin tanıklıktan çekinme,  müvekkille üçüncü bir 

                                                
191 Hailsham, a.g.e., s. 972. 
192 Hailsham, a.g.e., s.972. Doktor –hasta ilişkisinin tanıklıktan çekinme sebebi olarak kabul 
edilmemesi eleştirilmekte ve A.B.D.’de birtakım eyalet yasalarında bu yönde düzenleme 
bulunduğundan bahisle İngiliz Hukukunda da kabul edilmesi gerektiği yönünde görüş belirtilmektedir. 
(Best, Phipson, a.g.e., s.498-499) K.K.T.C.’de azınlık Hıristiyan nüfusa ilişkin bir yargılamada 
gündeme gelebilecek rahip- günah çıkaran kişi ilişkisi ve bir tanıklıktan çekinme sebebi olup 
olmadığı,  güncel ve popüler bir konu olmamakla birlikte, İngiliz yargılamasında bu konu yıllarca 
süren doktrinel tartışmalara sebebiyet vermiştir. Rahiplere günah çıkarma kapsamında olsun olmasın, 
din adamlığı ve ruhani niteliği sebebiyle yapılan suç itiraflarının mahkemede açıklanmak zorunda 
bırakılması, A.B.D.’nin çeşitli eyaletlerinin yasal düzenlemelerinde din adamlarının kendilerine 
yapılan itirafları açıklamaktan mutlak olarak yasaklı olmaları ve mahkemenin re’sen müdahale edip 
bu açıklamayı yapmalarına engel olması karşısında eleştirilmektedir. (A.e, s.499-506.) İngiliz 
yargılamasında rahip- günah çıkaran kişi arasındaki ilişki bir tanıklıktan çekinme sebebi olarak kabul 
edilmemekle birlikte, bu ilişkinin niteliği konusunda kesin bir hükme de ulaşılamamıştır. Ancak, 
yargılamada baskın olan görüş, rahipten kendisine yapılan bir itirafı açıklamasının talep 
edilmemesidir. (Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s. 1237) 
193 K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda doktor- hasta ile rahip - günah çıkaran kişi ilişkisini tanıklıktan 
çekinme sebepleri olarak kabul eden Veziroğlu’nun görüşüne (Bkz. Veziroğlu, a.g.m., s. 382) katılma 
imkanı bulamıyoruz. İngiliz Hukuku’nun getirdiği düzenlemenin boşluk arzeden bu noktada K.K.T.C. 
Ceza Yargılaması Hukuku açısından da bağlayıcı olduğu açıktır kanaatindeyiz. Dolayısıyla doktor- 
hasta ilişkisini bir tanıklıktan çekinme sebebi olarak kabul etmeyen İngiliz Hukuku’nun K.K.T.C. için 
de bağlayıcı olduğu kanaatindeyiz. “Bir doktor, gizli olsalar bile, hastanın ona söyledikleri hakkında 
şahadet vermeyi reddetmek imtiyazına sahip değildir.” (Polis Meslek Dersleri, Polis Okulu Yayınları, 
No:61, Yeniceköy, 2002, s. 130.) 
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kişi veya avukatla üçüncü bir kişi arasında bu konuya ilişkin olarak yapılan 

görüşmeyi de kapsamaktadır 194  

 

Tanıklıktan çekinme hakkı avukatın değil müvekkilindir. Bu hakkın 

kullanılmasından feragat etme hakkı da müvekkile aittir.195 Müvekkil tarafından,  

tanıklıktan çekinme hakkından feragat edildiği taktirde, artık avukat bilgiyi 

açıklamaktan kaçınamamaktadır.196 Avukat -müvekkil arasındaki iletişimi açıklamak 

isteyen taraf avukat olduğu taktirde; bu açıklama için müvekkilin rızasını almalıdır. 

Müvekkilin rızası olmaksızın böyle bir hususun açıklanması mümkün değildir. 

Müvekkilin açıklama yapılmasını istememesi ve hakkından vazgeçmemesi mahkeme 

önünde bir önyargı oluşturmamalıdır.197 Tanıklıktan çekinme sebebi olan husus,  

taraflarca açıklanmasa dahi, konuyu öğrenen karşı tarafça mahkeme huzuruna 

getirilmesi ve karşı tarafın bu hususta çapraz sorgulamaya tutulması mümkündür. 198 

 

Avukat-müvekkil ilişkisi sebebiyle tanıklıktan çekinmenin iki temel istisnası 

bulunmaktadır. Sanığın suçsuzluğunun isbatı için gerekli olan bilgi tanıklıktan 

çekinme sebebi olduğu gerekçesi ile gizli tutulamamaktadır. Bunun yanında, 

avukatla müvekkil arasında, bir suçun işlenmesinden önce gerçekleşen ve suçun 

işlenmesine yardım eden ve yol gösteren görüşme, tanıklıktan çekinme hakkı 

içerisinde yer almamaktadır.199 

 

b. KENDİSİ ALEYHİNE TANIKLIKTAN ÇEKİNME 

 

Tanık, kendisi aleyhine tanıklıktan çekinme hakkını kullanarak, iddia 

makamının bir suça dayanak olarak alabileceği veya kovuşturmak isteyebileceği 

inancında olduğu bir bilgi veya delili açıklamaktan kaçınabilmektedir.200 Hiç bir 

                                                
194 Zuckerman, a.g.e., s.299, Uglow, a.g.e., s.208-211. 
195 Hailsham, a.g.e., s.973. 
196 Uglow, a.g.e., s.204. 
197 Best,  Phipson,  a.g.e., s. 497. 
198 Nitekim, İngiltere’de sanığın avukatına yazdığı notun yere düşmesi sonucu bunu gören iddia 
makamı, sanığı bu notun içeriği hususunda çapraz sorgulamaya çekmiştir. (Uglow, a.g.e., s.218) 
199 Zuckerman, a.g.e., s.300. 
200 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s. 1231.     
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tanık, yargıcın kanaatine göre, kendisini bir cezai suçlama, ceza veya müsadereye 

uğratmaya yönelen bir soruyu yanıtlamaya zorlanamamaktadır.201  K.K.T.C. Ceza 

Yargılaması’nda common law gereği yer alan bu imtiyaz sayesinde, çapraz 

sorgulama sırasında tanıklar, kendi kendilerini suçlamak durumunda bırakıldıkları 

soruları yanıtlamaktan kaçınma hakkına sahiptiler.    

 

Criminal Evidence Act 1898 m.1/e hükmü gereği, çapraz sorgulamada 

sanığa, yargılandığı suça ilişkin kendisini suçlamaya yönelik de olsa her türlü soru 

sorulabileceğinden, yargılandığı suçla ilgili sorulara ilişkin olarak sanığın, bu hakkın 

varlığını ileri sürerek, yanıtlamaktan kaçınması mümkün değildir. Bu hakkın 

kullanılması için, riskin uzak veya zayıf olmaması veya tanığın af kapsamında 

olmaması gerekmektedir. Tanığın tanıklıktan çekinme hakkını bildiği varsayılsa 

dahi, sorunun açıkça tanığı suçlamaya yönelik olması halinde mahkemenin tanığı 

uyarması daha uygun olacaktır. Sorulan soruya tanıklıktan çekinme hakkına 

dayanarak yapılacak itiraz soruyu müteakiben olmalıdır. Sorgulamanın her 

safhasında bu hak kullanılabilir. Suçlayıcı yönde bir takım yanıtlar verilmiş olsa 

dahi, daha sonradan talep edilen bu hakkın kullanılması önceden verilen yanıtları da 

kapsayıcı niteliktedir. 202  

 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, yargılama sırasında kendisini suçlayıcı 

beyanda bulunmamak için bir takım soruları yanıtlamaktan çekinmek isteyen tanığı 

haklı bulduğu, buna karşılık, bu hakkın kullanılmasına itiraz eden iddia makamını 

haksız bulduğu ara kararının Başsavcılık tarafından istinaf gerekçelerinden birisi 

yapıldığı Yargıtay/ Ceza 31/86, D. 1/87 sayılı kararda bu hak ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Şöyle ki:  

 

“Sanıktan gayrı bir şahit, kendisini suçlayabilecek bir soruya cevap vermemek 

imtiyazına sahiptir. Diğer bir deyimle bir şahidin bir soruya vereceği cevap kendisini bir 

ceza ithamına, ceza veya müsadereye maruz bırakabileck veya bırakmaya eğilimli nitelikte 

ise bu soruya cevap vermemeğe şahidin hakkı vardır. Sorulan bu gibi bir soruya itiraz hakkı 

                                                
201 Uglow, a.g.e., s.239. 
202 Kendini suçlayıcı beyandan kaçınma hakkına ilişkin kurallar için bkz. Archbold, Criminal 
Pleading, Evidence and Practice, s.1232. 
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sadece şahidindir. Şahit isterse cevap verir isterse soruya itiraz edebilir. Şahit bazı suçlayıcı 

sorulara daha önce itirazsız cevap vermiş olmasına rağmen, kendisine bu gibi suçlayıcı bir 

soru tevcih edildiğinde buna itiraz edebilir ve bu hususta mahkemenin kendisini korumasını 

isteyebilir. Tabiidir ki tanığın böyle bir imtiyazdan yararlanabilmesi için mahkemenin de 

sorunun suçlayıcı nitelikte olduğuna tatmin olması gerekir. Mahkeme mesele ile ilgili hal ve 

koşullara ve şahidin vermesi istenen şahadetinin niteliğine bakarak soruya cevap vermeye 

zorlanması halinde onun için yukarıda belirtildiği gibi bir tehlikenin varlığı için gerçekten 

makul bir neden olduğuna tatmin olması gerekir. Ancak onun için makul bir tehlike varit 

olduğu anlaşıldıktan sonra herhangi bir sorunun kendisine etkisinin ne olacağına karar 

vermek hususunda ona genişçe bir esneklik tanınması gerekir.  

 

Bir şahidin böyle bir imtiyaza sahip olabilmesi için soruya verilecek cevabın 

kendisini cezai ithama maruz bırakabilecek nitelikte olması yeterlidir ve behemahal sanığın 

aleyhindeki aynı suçla itham edilmeye maruz bırakabilecek nitelikte olması şart değildir. 

...(Ş)ahit, sorunun kendisini marus bırakabileceği ithamla ilgili suçtan Yasama Meclisi 

tarafından affedilmiş olması ve aleyhine kovuşturma yapılamaması halinde, soruya vevap 

vermeğe zorlanabilir.”203 

 

c. KAMU YARARI SEBEBİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME 

 

Dava konusuna ilişkin bir bilginin açıklanmamasına ilişkin kamu yararı,  

adaletin tecellisi için mahkemelerin, dava konusu ile ilgili tüm materyalleri elde 

etmesine ilişkin kamu yararından baskın olduğu taktirde, kamu yararı sebebiyle 

tanıklıktan çekinme söz konusu olmaktadır.204 Kamu yararı sebebiyle tanıklıktan 

çekinme; ülke güvenliği ve yönetimi ile ilgili bilgiler,  suçların önlenmesi, tespiti ve 

soruşturulması için polis tarafından elde edilen bilgiler, çocuklar hakkındaki bilgiler 

ve yargılama sırasında elde edilen bilgiler olarak gruplandırılmakla birlikte bunlarla 

sınırlı değildir.205 Kamu yararı sebebiyle tanıklığın kabul edilmediği bir hususta, 

diğer tanıklıktan çekinme sebeplerinden farklı olarak, açıklanması tanıklıktan 

                                                
203 Yargıtay/ Ceza 31/86, D. 1/87 sayılı karar için bkz. Yüksek Mahkeme Kararları, Yargıtay Ceza 
(1983- 1987), s.319 
204 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s. 1238 
205 A.e., s. 1238-1240.     
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çekinme sebebi oluşturan hususun ikincil nitelikteki başka delillerle isbatına da izin 

verilmemektedir.206 

 

Bir belge veya bilginin açıklanmasının devlet için zararlı olabileceği noktada 

devlet çıkarları için tanıklıktan çekinme söz konusudur. Bakanlar kurulu tutanakları, 

devlet kurumlarının başlarındaki kişiler arasındaki görüşmeler, yurtdışı 

temsilciliklerinden gelen mesajlar bu kapsamdadır.207 Yargıç bu konuda kararını 

verirken açıklanması sakıncalı olduğu iddia edilen bilgi veya belgenin ait olduğu 

kurumun başkanının görüşünü almalıdır.208 Hayati önemdeki devlet sırları söz 

konusu olsa dahi, bu sırlarla adaletin uygun yönetimi arasındaki dengeyi korumada 

son söz sahibi yine yargıçtır.209  

 

Suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulması sırasında polis tarafından elde 

edilen bilgilerin tanıklıktan çekinme sebebi olması sayesinde polise bilgi veren, 

yardımcı olan kişilerin isimleri açıklanmamaktadır. Bu koruma ile hem bilgi veren 

hem de verilen bilgi korunabilmektedir. 210 Ancak, sanığın suçsuzluğunun ispatı için 

bilginin açıklanmasının gerekli olduğu hallerde bilginin açıklanması yönünde karar 

verilebilmektedir.211  

 

Çeşitli sosyal kurumlar tarafından düzenlenen ve bir çocukla ilgili bilgi içeren 

belgeler, çocuğun refahı için açıklanmamakta ve kamu yararı sebebiyle tanıklıktan 

çekinme sebebi olarak yer almaktadır.212 Yargılama sırasında elde edilen bilgiler de 

kamu yararı sebebiyle açıklanmamakta ve bir tanıklıktan çekinme sebebi teşkil 

etmektedir. Bir yargıcın, bu sıfatı ile yer aldığı bir dava sırasında bilgi sahibi olduğu 

konulara ilişkin olarak yapması talep edilen tanıklıktan çekinmesi, bu kapsamda yer 

almaktadır.213   

                                                
206 Hailsham, a.g.e., s.973, Best, Phipson, a.g.e., s.496. 
207 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1240.   
208 Sturge, a.g.e., s.298. 
209 Uglow, a.g.e., s.195. 
210 Sturge, a.g.e., s.302 
211 Hailsham, a.g.e., s.974. 
212 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1242. 
213 A.e., Hailsham, a.g.e., s.974. 
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Kamu yararı sebebiyle tanıklıktan çekinmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 

her davanın kendi koşullarına göre belirlenmektedir, ancak; tartışma konusu olan 

nokta sanığın suçsuzluğunu ispatlayabilecek veya adaletin yanlış tecellisini 

engelleyecekse, bilginin açıklanmasına ilişkin kamu yararının ağır basacağı 

belirtilmektedir. 214 

 

d. EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDEKİ AÇIKLAMA SEBEBİYLE  

     TANIKLIKTAN ÇEKİNME 

 

Şahadet Yasası m.14/3 evlilik birliği içindeki açıklamayı bir tanıklıktan 

çekinme sebebi olarak öngörmüştür.215 İlgili hükme göre eşlerden biri tanık olarak 

mahkeme huzurunda bulunduğu sırada, evlilik birlikteliği müddetince eşi tarafından 

kendisine açıklanan bir hususu açıklamak durumunda değildir ve bu yönde kendisine 

yöneltilen soruları cevapsız bırakmak hakkına sahiptir. 216  

 

Tanık olarak mahkeme huzurunda olan eş, arzu ettiği taktirde evlilik 

birlikteliği içerisinde eşi tarafından kendisine açıklanan hususu beyan edebilecek ve 

bu yönde sorulan soruyu yanıtlayabilecektir. Tanıklıktan çekinme sebebi, 

açıklamanın yapılmasına mutlak bir engel değildir.  

 

İlgili hüküm özellikle evlilik birlikteliği içerisindeki açıklamaları düzenlemiş, 

fakat evlilik birlikteliği dışındaki açıklamaları kapsamı içine almamıştır. Bu 

durumda, taraflar boşanmış olsalar dahi evlilik birlikteliği içindeki açıklamayı 

açıklamamak yönündeki hakları devam etmekte ve fakat henüz evlenmeden önce 

veya ayrıldıktan sonra meydana gelen açıklamalar bu bağışıklık kapsamında yer 

almamaktadır. Bağışıklığın dışında yer alan durumlarda taraflar açıklama yapma 

                                                
214 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1243-1244. 
215 Şahadet Yasası m.14/3 hükmü aynen şöyledir: “Bu madde kurallarından hiçbiri, bir kocayı 
evlilikleri süresince karısı tarafından kendisine bildirilen herhangi bir şeyi ve bir karıyı da evlilikleri 
süresince kocası tarafından kendisine bildirilen herhangi bir şeyi açıklamaya zorlayamaz.”  
216 “Evlilik birlikteliğinin mutluluğu için karı koca arasında en sınırsız şekilde olması gereken güven; 
hukukun, kocası tarafından sır verilen bir hususun kadının kucağından hiçbir şekilde çekilip 
çıkarılamamasını hükümleştirmesi ile sonsuza kadar dokunulamaz olarak korunur” Best, Phipson, 
a.g.e., s. 506  
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mecburiyetine sahip olup, bağışıklığın söz konusu olmadığı tüm durumlarda olduğu 

gibi yanıt vermek mecburiyeti ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

 

4. TANIKLIĞIN İSTİNABE YOLU İLE ALINMASI VE YAZILI  

    İFADENİN OKUNULMASI İLE  YETİNİLMESİ  

 

Kural, tanıkların duruşmada mahkemeye gelerek tarafların yüzüne karşı 

şahadet vermesi ve karşı tarafça çapraz sorgulanması olmasına rağmen, 

C.M.U.Y.’nda yer alan aşağıdaki düzenlemelerle, tanıkların yazılı beyanlarının  

çapraz sorgulamaya tabi tutulmaksızın, delil niteliği kazanması sağlanmaktadır.  

 

 “Görevlendirme yolu ile ifade alınması” kenar başlıklı C.M.U.Y. m.61 

hükmüne göre; mahkeme adaletin tecellisi için gerekli gördüğü taktirde, herhangi bir 

tanığın ifadesinin K.K.T.C. içi veya dışında, yetkili kılacağı kişilerce alınmasına ve 

bu ifadenin mahkemeye dosyalanmasına emir verebilmektedir. Bu emir ayrıca gerek 

iddia gerekse savunma makamının müracaatı üzerine de verilebilmektedir. Hükümde 

yargıca, ifadenin alınması sırasında hazır bulunacak kişileri belirleme yetkisi  

verilmekle birlikte, iddia ve savunma makamı veya sanık hükümde telaffuz 

edilmemiştir. İlgili hükme göre, mahkeme emrinin 10 gün içerisinde taraflarca istinaf 

edilmesi halinde, Yüksek Mahkemece uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. 

C.M.U.Y. m. 61, tanığın ifadesi alınırken çapraz sorgulanmasını önleyici nitelikte bir 

hükümdür; ancak, hükmün barındırdığı istinaf imkanı, taraflara bu uygulamayı 

sınırlama imkanı vermektedir.   

 

“Yazılı ifadeler bazı meselelerde şahadet olarak okunabilir” kenar başlıklı 

C.M.U.Y. m. 98 gereği olarak, ilk soruşturma safhasında ifadesi usulüne uygun 

olarak alınmış, fakat ağır ceza mahkemesi huzurundaki duruşmada, “K.K.T.C.’de 

bulunmadığı kanıtlanan, iddia makamı, sanık veya onlar adına başka birisi tarafından 

teşvik yolu ile mahkemeden uzak tutulan, ölen, dışarı çıkamayacak kadar akıl hastası 

veya hasta olan veya mahkemeyi tatmin edecek başka herhangi bir yeterli sebepten 

ötürü mahkemede hazır bulunamayan bir tanığın ifadesi” ağır ceza mahkemesindeki 
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yargılamada sadece okunabilecek ve tanık mahkeme huzurunda şahadet vermiş gibi 

geçerli bir şahadet olarak kabul edilebilecektir. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 

huzurundaki, 13/1984 sayılı davada, ilgili hükmün, anayasal bir hak olan çapraz 

sorgulama hakkının kısıtlanmasına yol açtığı ve Anayasaya aykırı olduğu iddia 

edilmiş ve konu, karar verilmek üzere Anayasa Mahkemesine havale edilmiştir.217     

 

13/1984 sayılı Ağır Ceza Mahkemesi davasında,  ilk soruşturma safhasında 

verdiği ifade üzerine sanık avukatı tarafından çapraz sorgulanmamış ve bu hakkı ağır 

ceza mahkemesinde kullanılmak üzere saklı tutulmuş mağdur, ağır ceza 

mahkemesindeki yargılama tarihinden önce ölmüştür. İddia makamı, tanığın  ilk 

soruşturma safhasında alınan ifadesini, C.M.U.Y. m. 98 hükmüne dayanarak,   

mahkemede okunmak suretiyle şahadet olarak kabul edilmek üzere ibraz etmek 

istemiştir. Bu safhada sanık avukatı, çapraz sorgulamanın anayasal bir hak 

olduğundan bahisle bu hususun Anayasaya ve özellikle m. 28/5,ç  hükmüne aykırı 

olduğunu, hiçbir sanığın çapraz sorgulama hakkından mahrum bırakılamayacağını 

iddia etmiştir. Ağır ceza mahkemesinin, konunun taraflar arasındaki ihtilafı karara 

bağlamada etkin olduğu kanaatine ulaşması ile, aykırılık iddiası Anayasa 

Mahkemesine sunulmuş  ve duruşmaya karar verilene değin ara verilmiştir.  

 

Anayasa Mahkemesi ise, C.M.U.Y. m.98 hükmünün sadece olayda ihtilaf 

konusu olan “ölmüş kişinin ilk tahkikatta verilen ifadesinin okunulmakla 

yetinilmesi”  ile ilgili olan bölümünü değerlendirme altına almakla yetinmiş ve  ilgili 

hükmün anayasanın, duruşmaların adil olarak yapılmasını amaçlayan m. 28/5,ç 

hükmüne aykırı olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi kararında esas 

olarak, iki hükmün birbirinden bağımsız olduğunu, Anayasadaki hükmün açıkça 

C.M.U.Y. m.98’deki hükmü anayasaya aykırı kılan bir ifade içermediğini ve 

mahkemenin duruşmada ibraz edilen böyle bir ifadenin, mesele ile ilgili ahval, şerait 

ve ibraz edilen tüm diğer şahadet ışığında, ne gibi bir değer ve ağırlık taşıyacağını 

                                                
217 Anayasa Mahkemesi: 13/84, D. 2/85 sayılı karar için bkz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Mahkemeleri, (çevrimiçi) http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-
t/Kararlar/Anayasa/dno/1985/2_85.doc  ( 8 Nisan 2005) 
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saptarken, ifadeyi veren kişinin istintaka tabi tutulmamış olduğunu göz önünde 

bulunduracağını belirtmiştir.  

 

“Hasta v.s. olanların yazılı ifadelerinin alınması” kenar başlıklı C.M.U.Y. 

m.97 hükmü ise, getirdiği düzenlemede, tanığın yazılı ifadesinin mahkeme 

huzurunda dinlenmeksizin kabulünü, savcı ve sanığın ifade alınırken hazır olmayı 

red veya ihmal etmelerine bağlamıştır. Hüküm; ilk soruşturması yapılmış olup 

olmadığına bakılmaksızın, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak suçlar için geçerli 

olup, alınacak yazılı ifade ilk soruşturma sırasında alınmış yazılı ifade gibi işlem 

görecektir. Hükme göre; yargıcın, ağır hasta olan ve iyileşmesi beklenmeyen veya 

seyahat edemeyen bir kişinin, suça ilişkin esasa ilişkin şahadet verebileceği veya 

vermeye istekli olduğu yolunda ikna edilmesi halinde, yargıç tarafından, ifadenin 

alınacağı yer ve zaman, makul bir süre içerisinde tebliğ edilmek üzere bir emirle 

savcı ve sanığa bildirilmektedir. Keza, hükme göre yargıç ısdar edeceği emirle, 

nezaret altında bulunan sanığı nezaretinde bulunduran memura direktif vererek, 

sanığın yazılı ifade alınırken hazır bulunmasını sağlamaktadır. Kendilerine tebliğ 

yapılmasına rağmen, savcı ve sanığın gelmeyi red veya ihmal ettiğinin kanıtlanması 

üzerine, onların yokluğunda alınan ifade geçerli olmaktadır.  

 

C.M.U.Y. m. 61’den farklı olarak C.M.U.Y. m.97, savcı ve sanığın ifade 

alınırken hazır olmasını sağlamaya yönelik düzenleme getirmiş ve savcı ve sanığın 

yokluğunda alınan ifadenin geçerliliğini ilgilinin hazır olmayı red veya ihmal etmesi 

haline münhasır kılmıştır.  

 

5. DİĞER DURUMLAR 

 

Diğer durumlar başlığı altında topladığımız, çapraz sorgulamadan muafiyet 

durumları common law kaynaklı olup sınırlı sayıdadırlar.  

 

1- Çapraz sorgulaması yapılmayan bir esas sorgulamanın geçerli şahadet 

olarak  kabul edilmesi, tanığın ölümü veya mahkemeye gelmesine ciddi olarak engel 
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bir hastalığa yakalanması durumlarında söz konusu olabilmektedir. İngiltere’deki 

içtihatlarla somutlaşan bu durumlar; ölüm, akıl hastalığı ve felçtir. Ancak,  geçici 

olan hastalıklar, yurt dışına kaçma veya çapraz sorgulamaya gelmekten kaçınma, 

çapraz sorgulama yapılmaksızın esas sorgulama şahadetinin kabulü için yeterli 

olarak kabul edilmemiştir.218  Çapraz sorgulaması yapılamayan bir esas sorgulamada 

verilen şahadetin değeri ve ağırlığı, çapraz sorgulamaya tabi tutulan bir şahadete 

nazaran daha hafif olacaktır.219  

 

 2- Sadece bir belgenin delil olarak ibrazını gerçekleştirmek üzere tanık 

celpnamesi ile mahkemeye celbedilen ve yemin etmeksizin sadece belge ibrazı yapan 

tanıklar çapraz sorgulanamazlar. 220 

 

3- Mahkemeye hataen gelen ve kendisini çağıran tarafın veya mahkemenin 

hatası ile yemin etmiş fakat, henüz esas sorgulanması başlamamış olan tanıklar 

çapraz sorgulamaya tabi tutulamazlar.221 Ancak, burada hatadan kastedilen, tanığı 

çağıran tarafın pişman olup, tanığı dinletmekten vazgeçmiş olması değildir. 

Kastedilen, maddi hata olup, dava konusu ihtilafla ilgili tanıklık yapamayacak kişinin 

tanık olarak çağrılması halidir. Buna karşılık, tanığı çağıran taraf pişman olmuş olsa 

dahi, ilgili tanık yemin etmiş olması şartı ile çağıran tarafça kendisine hiçbir soru 

sorulmamış olsa dahi çapraz sorgulamaya tabi tutulabilmektedir. 222 

 

4- Esas sorgulaması yargıç tarafından durdurulan ve esasa ilişkin hiçbir 

şahadet vermemiş tanıklar çapraz sorgulanmamaktadırlar. 223  

 

5- Bizzat yargıç tarafından mahkemeye celbedilmiş tanıklar ancak yargıcın 

izni ile çapraz sorgulamaya tabi tutulabilmektedirler.224  

 

                                                
218 Buzzard, May Howard, a.g.e., s. 804. 
219 A.e., Burrows, a.g.e., s.205. 
220 Burrows, a.g.e., s.205, Buzzard, May Howard, a.g.e., s. 803, Veziroğlu, a.g.m. s, 382. 
221 Sturge, a.g.e., s.274, Burrows, a.g.e., s.205. 
222 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.803. 
223 A.e. 
224 Veziroğlu, a.g.m., s.382, Burrows, a.g.e., s.205. 
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6- Esas sorgulamasında hiç şahadet vermemiş tanıklar, çapraz sorgulamada 

güvenilirliğe ilişkin olarak sorgulanamazlar. 225 

 

C.  ÖZEL BİR DÜZENLEME OLARAK TANIĞIN  

     GÜVENİLİRLİĞE İLİŞKİN ÇAPRAZ SORGULANMASI                     

 

1.  KAPSAMI  

 

 Tanık, güvenilirliğine ilişkin olarak çapraz sorgulamaya tabi 

tutulabilmektedir. Tanığın güvenilirliği, tanıklık yaptığı olaya ilişkin bilgisi, 

önyargısızlığı, doğruluğu, dürüstlüğü ve yemin tahtında doğruyu söylemekle kendini 

bağlı hissetmesine bağlıdır.226  Çapraz sorgulayan taraf, tanığın anlama ve algılama 

durumunu, tanıklık ettiği olaya ilişkin gözlem yapma fırsatını, olayı hatırlama 

sebebini, hafıza gücünü, olaya ilişkin daha önceden verdiği ve mahkemedeki 

şahadeti ile çelişen ifadelerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bir çapraz sorgulayıcı 

aynı zamanda sorguladığı tanığın önyargı ve taraf tutma durumuna değinebilir, 

uygunsuz, ahlaka aykırı davranışlarını, dürüst olmayan birisi olarak tanındığını, cezai 

sabıkalarını gündeme getirebilir ve fiziksel veya akli özründen bahsedebilir.227 

Çapraz sorgulayan tanığın şahadetindeki yanlışları, ihmalleri, bağdaşmazlıkları, 

aşırılıkları ve inanılması güç noktaları açığa vurmayı amaçlayan tüm soruları 

sorabilecektir.228 Tanığı güvenilirliğine ilişkin çapraz sorgulayan, bu sorgulama ile 

tanığın yeminine güvenilemeyecek bir kişi olduğunu ortaya koymaya 

çalışmaktadır.229  

 

Tanığın mahkeme huzurundaki şahadeti ile çelişki arzeden önceki beyanları 

tanığın güvenilirliğini sarsmaya yönelik çapraz sorgulama araçlarındandır.  Önceki 

bayan, içeriği açısından bir delil niteliği taşımamakla birlikte, mahkeme huzurundaki 

                                                
225 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.803. 
226 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1091. 
227 Uglow,  a.g.e., s.363, Keane, a.g.e., s.151. 
228 Buzzard, May, Howard, a.g.e.,  s.811 
229 Keane, a.g.e., s.151. 
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beyanla önceki beyan arasındaki çelişki, tanığın güvenilirliğini etkilemektedir.230 

Tanığın, önceki bağdaşmaz beyanları sebebiyle çapraz sorgulanabilmesi Criminal 

Procedure Act 1865 m.4 hükmüne dayanmaktadır.231 İlgili hükme göre tanık, dava 

konusu ile ilgili, daha önceden yaptığı ve mahkeme huzurundaki şahadeti ile çelişen 

beyanları sebebiyle çapraz sorgulanabilmekte ve beyanı açıkça kabul etmediği 

taktirde, bağımsız şahadetle beyanların varlığı ispatlanabilmektedir. Ancak, bağımsız 

şahadetle bu beyanın varlığı ispatlanmazdan önce, tanığa bu beyanı hatırlamasına 

yetecek kadar bilgi verilmeli ve böyle bir beyanda bulunup bulunmadığı  

sorulmalıdır.232 Bahis konusu edilen beyanlar, yemin tahtında veya yazılı ifade 

şeklinde alınan beyanlarla sınırlı değildir.233  

 

Tanık, önceki bağdaşmaz yazılı veya yazıya dönüştürülmüş beyanı ile 

yalanlanmak isteniyorsa, ilgili bölümlere dikkati çekilmelidir. (Criminal Procedure 

Act 1865 m.5)  İlgili beyan tanığa okunmaz veya bilgisine getirilmezse, çapraz 

sorgulayıcı tanığın vereceği yanıtla sınırlıdır ve bu cevabı çürütmek üzere yeni 

şahadet ileri sürememektedir.234  

 

2. SINIRLARI ve NİHAİLİK ÖZELLİĞİ 

 

Aleyhe şahadet vermemiş tanığın, güvenilirliği aleyhine çapraz 

sorgulanmaması gerektiği ifade edilmektedir.235 Tanık, güvenilirliğine ilişkin soruları 

yanıtlamaya mecburdur. Ancak, yargıç, sorulan soruya verilecek yanıtın, tanığın 

şahadetine ilişkin güvenilirliğini etkilemeyeceği kanaatinde ise cevap verilmemesini 

uygun bulabilmektedir.236 Mahkeme, bu hususu takdir ederken birtakım kriterleri 

dikkate almak durumundadır. Tanığa isnad edilen hususun doğru olması halinde 

mahkemenin gözünde tanığın tanıklık ettiği husustaki güvenilirliğinin ciddi olarak 

                                                
230 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s. 815.  
231 İlgili hüküm, C.M.U.Y. m.3 hükmü gereği K.K.T.C.’de de uygulama alanı bulmaktadır.   
232 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s. .814 - 815.  
233 A.e., s.815. 
234 A.e.   
235 Cross,  a.g.e., s.227.  
236 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.802, Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, 
s.1092. 
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etkilenip etkilenmeyeceği,  tanığa yöneltilen isnadların çok eskiye dayanan hususlar 

olmaları dolayısıyla yakışıksız olmaları, tanığın şahadetinin önemi ile tanığın 

karakterine yöneltilen isnad arasında büyük bir orantısızlık olması dolayısıyla böyle 

bir isnadın yakışıksız kalması, dikkate alınması gereken noktalardır.237  

 

Çapraz sorgulanan tanığa sorulan sorular, dava konusu ile ilgili olabildikleri 

gibi, sadece tanığın itibarı ile ilgili de olabilirler. Sadece tanığın itibarı ile ilgili olan 

sorular, “yardımcı sorular” olarak adlandırılır.238 239 Tanığın güvenilirliğine ilişkin 

yapılan çapraz sorgulamasında, tanığın gözlem fırsat ve yeteneği, anımsadıklarının 

doğruluğu ve anımsadıklarını izah edebilme yeteneği sorgulandığı taktirde bu 

hususlar dava konusu ihtilafla bağlantılı noktalardır ve bu noktalarda yapılan çapraz 

sorgulama dava konusu ile doğrudan ilgili bir güvenilirlik sorgulamasıdır. Oysa, 

Tanığın güvenilirlik sorgulamasında sorgulanan şey; tanığın mazisi, arkadaşlık ve 

ortaklık bağlantıları, yaşam şekli ise, bunlar tanığın itibarı ile ilgili, dava konusu ile 

ilgisiz yardımcı sorulardır.240  

 

Dava konusu ihtilaf ile ilgili soru ve sadece tanığın itibarı ile ilgili soru 

arasındaki ayrımı ortaya koyabilmek kolay değildir.241 Bu ayrıma ilişkin örnek 

vermek gerekirse; ırza geçme suçuna ilişkin yargılamada, çapraz sorgulama sırasında 

mağdureye sanık dışında bir başka erkekle ilişkisinin olup olmadığı sorulur ve bu 

husus mağdure tarafından inkar edilirse, artık mağdurenin şahadetini çürütecek yeni 

şahadet ibraz edilemeyecektir; çünkü, soru sadece tanığın itibarını yıkmaya yönelik 

bir soru olup, dava konusu ihtilafa ilişkin değildir. Ancak, mağdureye çapraz 

sorgulama sırasında dava konusu suçun işlenmesinden önce sanıkla cinsel ilişkide 

bulunup bulunmadığı sorulur ve bu husus mağdure tarafından reddedilirse, 

mağdurenin şahadetini çürütmek üzere yeni şahadet ibraz edilebilecektir. Bunun 

                                                
237 Uglow, a.g.e., s.363, Keane, a.g.e., s.152.   
238 Uglow, a.g.e., s.364. 
239İngiliz doktrininde collateral matter olarak isimlendirilen bu sorular, “ek soru” olarak da 
isimlendirilmektedir. (Veziroğlu, a.g.m., s.383  ) 
240 Veziroğlu, a.g.m., s.383. 
241 Uglow, a.g.e., s.364, Veziroğlu, a.g.m., s.383 
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sebebi, bu hususun dava konusu esas ihtilafı; cinsel ilişkide rızanın mevcut olup 

olmadığını aydınlatabilecek bir nokta olmasıdır.242   

 

Tanığın güvenilirliğine ilişkin çapraz sorgulanmasının ardından 

yalanlanabilmesi için, çapraz sorgulamayı yapan tarafça bağımsız tanık çağrılıp 

çağrılamayacağı hususu önem taşımaktadır. Kural olarak tanığın güvenilirliğine 

ilişkin çapraz sorgulanmasında verdiği şahadetin, nihai nitelikte olduğu ve bunu 

çürütmek için yeni şahadet ibraz edilemeyeceği belirtilmekte 243 ve yardımcı sorulara 

verilen cevaplar, nihailik özelliğine örnek olarak verilmektedir. 244 Bununla birlikte, 

güvenilirliğe ilişkin çapraz sorgulamanın sınırlarının, verilen yanıtın çürütülmesi için 

yeni tanık çağrılıp çağrılmayacağının belirlenmesinin zor olduğu ifade 

edilmektedir.245  

 

Kesin olarak söylenebilir ki, sadece tanığın itibarına ilişkin olan sorulara 

verilen yanıtlar nihai niteliktedir. Nihai oluş mahkemenin verilen yanıtı doğru kabul 

edeceği anlamında değil, çapraz sorgulayıcının tanığın ilgili konuda söylediklerini 

çürütmek üzere daha fazla şahadet ibraz etmesine müsaade edilmeyeceği anlamına 

gelmektedir. 246 Ancak, birtakım istisnai durumlarda, tanığın güvenilirliğine ilişkin 

                                                
242 Veziroğlu, a.g.m., s.384 
243 Hailsham, a.g.e., s.981. 
244 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1093. 
245 A.e. Bu konuda 1847 yılında İngiltere’de verilen bir kararda; çapraz sorgulanan tanığın yanıtının,  
sorgulayan tarafın, iddialarını ispat için bağımsız olarak dinletebileceği bir şahadet niteliğinde olması 
halinde, yeni tanık çağrılıp verilen yanıtın çürütülebileceği belirtilmiştir.( Zuckerman, a.g.e., s.98, 
Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1093.) Bu karardan yola çıkılarak, tanığın 
güvenilirliğe ilişkin çapraz sorgulanmasında, dava konusuna ilişkin bir hususta verdiği yanıtın 
çürütülmesi için yeni tanık çağrılabileceği, buna karşılık sadece tanığın itibarına ilişkin bir soruya 
verilen yanıtın çürütülmesi için yeni tanık çağrılamayacağı ifade edilmektedir.( Zuckerman, a.g.e., 
s.98.) 1997 yılında İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından verilen bir kararda bu konu üzerinde 
durulmuştur. Cinsel bir suça ilişkin davada, mağdurun çapraz sorgulaması sırasında savunma avukatı, 
mağdurun daha önce sanıktan başka bir kişiye de sanığa yönelttiği suçlamayı yaptığını, ancak bu 
iddianın asılsız olduğunu iddia etmiş; ancak, bu iddia mağdur tarafından reddedilmiştir. Bu husus, 
sadece tanığın itibarına ilişkin bir husus olarak değil, yargılama konusu suçun işlenip işlenmediğini 
aydınlatabilecek bir husus olarak kabul edilmiş ve savunma avukatının, suçlamanın varlığını ispata 
yönelik bağımsız tanık çağırmasının mümkün olduğu kabul edilmiştir. Mağdurun yaptığı iddia edilen 
suçlamanın doğruluk veya yanlışlığı değil, sadece yapılmış olmasının, dava konusu ve tanığın 
güvenilirliği ile ilgili olduğu; ancak, mağdurun, yaptığı iddia edilen suçlamayı kabul edip yanlışlığını 
yalanlaması halinde, bunun çürütülmesi için bağımsız tanık dinletilemeyeceği kabul edilmiştir.  
(Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1094.) 
246 Veziroğlu, a.g.m., s.383 
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olarak yeni şahadet ibrazı mümkündür.247 Yeni şahadetin ibraz edilebileceği 

durumlar: Tanığın sabıkaları, yalancı bilinen bir kişi olduğu, konuya ilişkin önyargısı 

olduğu ve şahadetinin güvenilirliğini zedeleyen akli bir sağlık probleminin 

olmasıdır.248 İstisnaların sayısı mahkeme içtihatları ile artırılabilmektedir.249 

 

Criminal Procedure Act 1865, m.6 hükmüne göre, herhangi bir suçtan 

sabıkalı olduğu yönünde sorgulanan fakat bu hususu yalanlayan veya itiraf etmekten 

kaçınan veya cevap vermeyi reddeden tanık aleyhine bu hususun isbatı için şahadet 

ibraz edilebilmektedir. Tanığın sabıkası, dava konusu ile tamamen ilgisiz ve sadece 

tanığın itibarı ile ilgili olsa dahi bağımsız şahadet ibrazı mümkündür.250 Önyargılı 

olduğu veya kendisini çağıran tarafla ilişkileri sebebiyle taraf tuttuğu iddia edilen ve 

bu hususta çapraz sorgulanan; fakat bu iddiaları reddeden tanığı yalanlamak için 

bağımsız şahadet ibraz edilebilmektedir.251  

 

Çapraz sorgulamaya tabi tutulan tanığın çevresinde yalancı bir kişi olarak 

tanındığı ve yemin tahtında verdiği şahadete güvenilmemesi gerektiği yönünde 

bağımsız şahadet sunulabilmektedir. Uygulamada bu yöndeki şahadet, çağrılan 

tanıklara, tanığı tanıdıkları kadarı ile yeminli şahadetine güvenip güvenmedikleri 

sorulmak suretiyle  alınmaktadır.252 Tanıklar, yalanlanan tanığın doğruluk ve 

dürüstlükle ilgili genel ünü ve bu ün dolayısıyla tanığın yeminli ifadesine inanılıp 

inanılamayacağı hususunda tanıklık yapabileceği gibi sadece kendi kişisel görüşüne 

göre o kişinin yeminli ifadesine inanılıp inanılamayacağı hususunda da şahadet 

verebilmektedirler.253 Bu yönde bağımsız şahadet veren tanık esas sorgulamasında 

tanığın yalancılığına veya dürüst olmadığına ilişkin belirli örnekler veremez. Fakat 

                                                
247 Çağrılacak başka tanıklarla karşı tarafın tanığının güvenilirliği aleyhine şahadet verilecekse tanığa 
bir açıklama yapmak üzere fırsat verilmesi ve çapraz sorgulama esnasında sorulacak sorularla bu 
noktaya dikkatinin çekilmesi gerekmektedir. Tanığın açıklama yapmak fırsatı bulmadığı bir konuda 
güvenilirliğinin kötülendiğinin kabulü mümkün değildir. (Sturge, a.g.e., s.275 - 277.) 
248Doktrinde, eski bağdaşmaz beyanların da bu kapsamda değerlendirildiği görülmekle birlikte, ilgili 
istisnaların sadece sadece yardımcı sorulara ilişkin olması sebebiyle böyle bir gruplandırma 
yapılamayacağı belirtilmektedir. (Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, 1097.) 
249 A.e. 
250 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.819. 
251 A.e.,, s.818 
252 A.e., s.820. 
253 Hailsham, a.g.e., s.981. 



 102 

çapraz sorgulaması sırasında tanık hakkındaki bilgisinin anlamı, ona karşı düşmanca 

bir his besleyip beslemediği hususlarında şahadet verebilecektir. Bu hususta verilen 

şahadetler nihai mahiyettedir, yalanlanamazlar.254 

 

Tanığın, tanıklığının güvenilirliğini etkileyen zihinsel bir hastalık veya 

anormallikten muzdarip olduğu hususunda bağımsız tıbbi şahadet 

dinletilebilmektedir.255 Böyle bir tanıklığın dinletilebilmesi için, tanığın doğru bir 

şahadeti hiç veremiyor olması gerekmemekte, güvenilir bir şahadet verme 

kapasitesinin etkilenmiş olması yeterlidir.256  

 

V. BİLİRKİŞİNİN ÇAPRAZ SORGULANMASI  

 

Yargıcın sahip olmadığı özel bir  bilgi ve becerinin gerektiği konularda uzman 

tanığın kişisel görüşüne başvurulmaktadır. Bu husus, tanıkların kişisel görüşlerini 

belirterek tanıklık yapamayacakları kuralının istisnalarından birisini 

oluşturmaktadır.257 Mahkemede verilmiş bir şahadeti kavramak veya olaya ilişkin bir 

hususu çözüme kavuşturmanın bilimsel, teknik veya uzmanlığa dayalı bilgi 

                                                
254 Buzzard, May, Howard, a.g.e., s.820 
255 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1096, Buzzard, May, Howard, a.g.e., 
s.820 
256 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, s.1097. 
257 Tanıklar beş duyu organları ile algıladıkları hususlarda tanıklık yaparlar. Tanıkların görüşleri, 
algıları olmayıp algılarının sonuçlarıdır ve geçerli tanıklık değildir.(Uglow, a.g.e., s.615) Tanık 
görüşünün geçerli tanıklık olarak kabul edilmemesinin üç temel sebebi vardır: Tanığın görüş ve 
düşüncesinin isbat edici bir ağırlığa sahip olmaması, yargıcın fonksiyonunu gasbetmesi ve mahkeme 
önünde ibraz edilmek istense geçersiz delil olduğundan ibraz edilemeyecek bir hususa 
dayanabilmesidir. Görüş sahibinin fikirlerini yansıtan ve olaya ilişkin somut deliller ortaya koymayan 
hususların olayı aydınlatmaya yönelik isbat edici bir gücü veya delil olarak değeri olmadığı gibi, 
tanığın görüş bildirmesi, ortada var olan somut delillerden sonuç çıkarmaktır ki, bu da  yargıcın yerine 
geçerek yargıcın yaptığı yargılama faaliyetini yapması anlamına gelmektedir. (A.e.) Düşünce 
şahadetinin geçerli olmayacağına ilişkin kuralın üç temel istisnası bulunmaktadır: Bilirkişi şahadeti, 
tanığın veya sanığın genel ünü ve karaktere ilişkin şahadet ve kişisel görüşle algılamanın kaynaştığı 
tanık görüşleridir. (Hailsham, a.g.e., s.946-950)  Tanığın algılayışı ile görüşünün kaynaştığı ve bunu 
ayırmanın mümkün olmadığı durumlarda tanığın kişisel görüşünü içeren bir şahadet vermesi söz 
konusu olmaktadır. Bu durum genellikle, olay yerinde görülen kişinin sanık olup olmadığının 
teşhisinde söz konusu olmaktadır. Tanık “bu kişi orada gördüğüm kişidir” derken bu,  sanığın boyu, 
yaşı, ağırlığı ve saç renginin tanığın kavrayışı üzerinde bıraktığı akis olduğundan tanığın görüşüdür.   
Sanığın teşhisi, arabanın hızına ilişkin şahadet, fotoğrafta görülen kişinin tanığın bildiği kişi olup 
olmadığı gibi hususlar bu şahadete verilebilecek örneklerdir. Ancak bu durumda tanığa, karar 
verilmesi gereken ve yargıcın yetkisi dahilinde olan durumlara ilişkin şahadet verdirilmemektedir. 
(Uglow, a.g.e., s.616) Bu noktadaki kabul edilebilirlik kıstası; olayla ilgili hususların tanık tarafından 
kavranılmış hali ile aktarılmış olmasıdır. (Hailsham, a.g.e.,  s.950.)  
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gerektirdiği durumlarda, bilgi, beceri, eğitim veya deneyimle uzmanlaşmış kişi 

tanıklık yapabilecektir. Bu durumda, bilirkişi konu hakkında kendi görüşünü 

bildirecektir. Bilirkişi, olaya ilişkin var olan veya farzedilen hususların etkilerini dile 

getirmekle kalmayıp, kendi bulgusu olan hususları yorumlayabilmekte veya dava 

konusu olayla bağlantılı bilimsel, teknik, v.b. prensiplerden yola çıkarak olayla ilgili 

çıkarımlarda bulunabilmektedir. Bilirkişinin görüşü kendi uzmanlık alanı ile sınırlı 

olmalıdır. Konu teknik bilgi gerektirmiyorsa ve yargıcın çözümlemesi gereken, 

yargıcın yetki alanı içerisindeki bir husussa, bilirkişi şahadeti geçerli ve kabul 

edilebilir değildir.258  

 

Yüksek mahkeme tarafından verilmiş çeşitli kararlarda, bilirkişi şahadetinin, 

ceza yargılamasındaki konumu değerlendirilmiştir. İlgili kararlara göre, bilirkişi 

şahadeti diğer tanıklıklarla birlikte değerlendirilmelidir. Bilirkişi şahadeti bir 

tanıklığı desteklediği anda değer kazanmaktadır. Olaya tanık olmuş kişinin şahadeti 

ile bilirkişinin şahadeti arasında bir uyuşmazlık olduğu taktirde, bilirkişinin şahadeti 

ile uyuşmadığı gerekçesi ile olaya tanık olmuş kişinin tanıklığı kabul edilmemezlik 

yapılmamalıdır.259 Bilirkişi şahadeti dikkate alınarak direkt şahadet bir tarafa 

itilmemelidir. Dava konusu ile ilgili bir konuda tanıklık yapan kişinin şahadetinin 

dikkate alınmayıp, bilirkişi şahadetine itibar edilmesi hatalıdır.260 Keza, “...sanığı 

mahkum edecek başka şahadet yoksa yalnız bilirkişi şahadeti üzerine sanığı mahkum 

etmek salim değildir.”261 

 

Şahadet Yasası m.12 hükmü, ceza yargılamasında bilirkişilik yapabilecek 

kişileri ve bunların düzenledikleri belgelerin şahadet olarak ibrazını 

                                                
258 Uglow, a.g.e., s.617. 
259 “(Bilirkişi şahadeti)... ancak, göz şahitinin verdiği şahadeti desteklemek bakımından kullanılır.” 
(Ceza İstinaf No:2/72 sayılı karar, Yüksek Mahkeme Kararları, Ceza İstinaf (1971- 1973), s. 137.) 
260 İmzanın kendisine ait olduğu yönünde tanıklık yapan tanığın şahadetine değil de, imzanın tanığa 
değil sanığa ait olduğu yönünde görüş belirten bilirkişiye itibar edilmesi Yüksek Mahkeme tarafından 
hatalı bulunmuştur. İlgili Yargıtay Ceza 28/92, D. 5/94 sayılı karar için bkz. Yüksek Mahkeme 
Kararları, Yargıtay Ceza (1991- 1996), s.461. 
261 Ceza İstinaf No:14/72 sayılı karar için bkz Yüksek Mahkeme Kararları, Ceza İstinaf (1971- 
1973), s.191. 
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düzenlemektedir.262 İlgili hükme göre, bilirkişi incelemesinden geçmiş hususlar 

hakkında şahadet verilebilmesi için kural olarak, bilirkişinin mahkemede hazır 

bulunması gerekmemektedir. Bilirkişi mahkemede hazır bulunmasa dahi hazırladığı 

rapor veya belge mahkemeye ibraz edilebilmekte ve o konudaki geçerli şahadet 

olarak kabul edilebilmektedir. Üstelik ilgili m. 12/1’e göre; bu ibraz için, rapor veya 

belgenin altındaki imzanın bilirkişiye ait olduğu veya bilirkişinin ilgili inceleme için 

görevlendirilmiş olduğunun tesbiti de gerekli değildir. 

 

Ceza yargılaması sisteminin duruşmada tanıkların sorgulanması üzerine 

kurulduğu, belgeye ilişkin şahadetin bizzat belgeyi düzenleyenin mahkemede hazır 

bulunup yemin vermesi ile mümkün olduğu dikkate alındığı taktirde, bilirkişi 

tarafından hazırlanan raporun sadece sunulmakla yetinilmesi bilirkişilerin diğer 

tanıklardan, bilirkişi raporlarının ise diğer belgelerden farklı değerlendirildiğini 

ortaya koymaktadır. Hazırlanan rapor veya belgenin bilirkişinin yokluğunda 

mahkemede ibrazı ve şahadet olarak kabulü bilirkişi şahadetinin çapraz sorgulamaya 

tabi tutulmaksızın kabulü anlamına gelmektedir.   

 

Bilirkişinin hazırladığı rapor veya belgenin ibrazının yeterli olduğu kuralına 

ilgili hüküm içerisinde bir istisna getirilmiştir. Mahkeme re’sen veya taraflardan 

birinin istemi üzerine, bilirkişinin tanıklık yapmak üzere mahkemeye çağrılması 

yönünde karar verdiği taktirde, bilirkişi mahkeme huzuruna gelerek sözlü şahadet 

vermek durumundadır. Mahkeme re’sen veya iddia veya savunma makamlarından 

herhangi birisinin istemi üzerine bilirkişi mahkemeye çağrılmakta ve çapraz 

                                                
262 Şahadet Yasası m.12 hükmü aynen şöyledir: “(1) İnceleme, tahlil veya rapor için kendisine sunulan 
bir madde veya şey hakkında bir bilirkişice imzalanıp verilen bir şahadetname veya rapor olduğu ileri 
sürülen herhangi bir belge, üzerindeki imzanın böyle bir bilirkişinin imzası olduğu veya bilirkişinin o 
amaç için görevlendirildiği kanıtlanmaksızın, orada belirtilen olgular bakımından  herhangi bir ceza 
işleminde şahadet olarak kabul edilir, meğer ki Mahkeme, kendiliğinden veya taraflardan birinin 
istemi üzerine, böyle bir bilirkişinin tanıklık yapmak üzere Mahkemeye çağrılmasını istemiş olsun. 
(2) Bu maddede “bilirkişi” deyimi –  
(a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kamu hizmetinde zaman zaman 
 (i) Kıdemli Mütehassıs(Patalog); 
 (ii) Devlet Kimyageri veya Kıdemli Tıp Laboratuar Teknoloğu 
 (iii) Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü mevkilerini asaleten veya vekaleten işgal eden  memurları ve 
(b) Yüksek Mahkeme başkanının tavsiye ve yardımı ile Bakanlar Kurulunca Resmi Gazete’de 
yayınlanan bir emirname ile bu madde amaçları için bilirkişi olarak kamuya duyurulan memur veya 
kişileri anlatır.” 
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sorgulamaya tabi tutulabilmektedir. Taraflardan herhangi birisi bilirkişinin 

çağrılmasını istediği taktirde mahkemenin takdir yetkisi bulunmayıp bilirkişiyi 

çağırmakla yükümlüdür.  

 

Şahadet Yasası m.12/2, ceza yargılamasında bilirkişi olarak dinlenebilecek 

kişileri sınırlı sayıda olmak üzere belirlemiştir. İlgili hükme göre, ceza davalarında 

görev yapacak bilirkişiler kural olarak devlet memuru olup ancak, Yüksek Mahkeme 

başkanının tavsiye ve yardımı ile Bakanlar Kurulunca hazırlanan ve Resmi 

Gazete’de yayınlanan bir emirnamede belirlenmeleri kaydıyla devlet memuru 

olmayan kişiler bilirkişilik yapabilmektedirler. Şahadet Yasası m.12/2,a hükmünde 

bilirkişi olarak uzmanlığına başvurulacak uzmanlar, kıdemli uzman, devlet 

kimyageri veya kıdemli tıp laboratuar teknoloğu ve Jeoloji ve Maden Dairesi 

Müdürü olarak belirlenmiştir. 

 

VI. ÇAPRAZ SORGULAMA TEKNİKLERİ 

 

“(G)erçek, tarafların tanıkları nasıl bir beceriklilikle esas ve çapraz 

sorguladıklarına bağlıdır.... İtham sisteminde gerçek, her bir tarafın yargıç ve jüri 

önüne koymayı uygun gördüğü şahadettir. ... (B)öylelikle, başarılı taraf genellikle 

şahadeti en iyi şekilde sıralayan ve sunan olacaktır.”  263 

 

Başarılı bir çapraz sorgulayıcı olabilmek için üzerine gidilebilecek bir 

materyal olması gerekmektedir. İyi bir çapraz sorgulayıcı, esas sorgulama belli bir 

yönde akıp giderken kendi davası lehine bir ipucu yakalamayı başarmalıdır. Bu 

ipucu, tanığı çapraz sorgulamada tamamen çökertecek ve verdiği şahadeti bozacaktır. 

Fakat bu ipucu, her zaman çapraz sorgulamaya başlarken avukatın elinde 

bulunmamaktadır.  Çapraz sorgulama devam ederken dahi bu yakalanabilmektedir. 

Fakat bir yandan tanığın çapraz sorgulamasını sürdürüp, kendi dava veya 

savunmasını düzenli bir şekilde  ortaya koymaya çalışırken, diğer yandan ifadeler ve 

                                                
263 Salhany, a.g.e., s.7. 
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iddiaların labirent ve yığınları arasından bir ipucu yakalamak yılların tecrübesini 

gerektirmektedir. 264 

 

Çapraz sorgulayıcı için en kaçınılması gereken nokta, dikkatsizlik veya bir 

hata ile kendi davasına zarar vermektir. Çapraz sorgulamada çapraz sorgulayıcının 

kendi davası için tehlikeli olabilecek bir soruyu sormaması büyük önem taşımaktadır. 

Bu yüzden çapraz sorgulamada tehlikeli sorulardan kaçınılması gerekmektedir. 

Bunun yerine tanığı bağlantılı sorularla sıkıştırmalı, mahkeme içi saygı kuralları 

çerçevesinde onunla tartışmaya girerek, dalga geçerek, sesini yükselterek tanığı 

yıpratmalı, tanığa kendi orijinal hikayesine dönme fırsatı tanımamalıdır.265  

 

Çapraz sorgulama sırasında en fazla dikkat edilmesi gereken noktaları üç ana 

başlık altında toplamak mümkündür: Tanığa “neden, niçin, nasıl” gibi açıklama 

yapmasına fırsat verecek sorular sormamak, gereğinden fazla soru sormamak ve 

cevabı bilinmeyen soru sormamaktır.266 Bunun dışında, başarılı bir çapraz sorgulama 

için ileri sürülen çok sayıda teknik vardır.  

Boston Barosu avukatlarından David Paul Brown’un, 1856 yılında 

yayınlanmış çapraz sorgulamaya ilişkin dokuz kuralı şöyle sıralanmaktadır: 1- Farklı 

durumlardaki istisnalar dışında çapraz sorgulayan tanıktan gözlerini ayırmamalıdır; 

bu, kaybını hiç bir şeyin tazmin edemeyeceği zihinden zihine kurulan bir iletişimdir. 

2- Çapraz sorgulayan, tanığın sesini gözden kaçırmamalıdır. Gözlerden sonra aklın 

en iyi tercümanı sestir. Suçtan duyulan vicdan azabı ve tanığın hafızası sık sık 

sesinin tonu, aksanı ve vurgusunda kendini belli etmektedir.  3- Çapraz sorgulayan, 

yumuşak tanıkla yumuşak, kurnaz tanıkla zeki, dürüst tanıkla saf, zayıf, korkmuş ve 

genç tanıkla merhametli, kaba tanıkla sert ve yalancı tanıkla şaşırtıcı olmalıdır; ama 

asla saygınlık ve ciddiyetini kaybetmemelidir. 4- Çapraz sorgulayan sadece bir kaç 

soru sormalı, asla gereğinden fazla soru sormamalıdır. 5- Çapraz sorgulayan, iki 

anlamlı soru sormamalıdır. Bu, iki anlamlı cevaplara çanak tutar.  Tanık dürüst olsa 

                                                
264  Soonavala, a.g.e.,  s.47-48. 
265 İrlanda Barosu avukatlarından Avukat O’Connell’ın çapraz sorgulama tekniklerini anlatan  Prem, 
Cross-examination, s.5’ten nakleden: Soonavala, a.g.e., s. 48.  
266 F. Tom Read, Çapraz Sorgu Teknikleri (Cross Examination), Yay. Haz.: Feridun Yenisey, 
Neylan Ziyalar, İstanbul, Global Hukuk Eğitimi Programları Direktörlüğü Yayın No:7, Bahçeşehir 
Üniversitesi Yayınları, 2005, s.27-28.  
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da olmasa da amacın tekliği ve açıkça gösterilmesi tanıkların sorgulanmasındaki en 

iyi özelliktir. Yalancılık kurnazlıkla ortaya çıkarılamaz; sadece gerçekle ve tanığın 

yaptığı  kurnazlıkla ortaya çıkarılabilir. 6- Tanık kurnaz veya dikbaşlı olmayı tercih 

ederse bu durum, sorgulama sırasında artarak devam edecektir. Çapraz sorgulayan 

sanığın kendisini tatmini için ona bir imkan vermelidir. Tanık, ya kendi veya çapraz 

sorgulayanın gücünü yanlış değerlendirmiştir. Çapraz sorgulayan herhalükarda 

öfkesini kontrol etmelidir. Öfke, her zaman zihinsel münakaşalardaki kesin 

yenilginin işaretçisi veya delilidir. 7- Çapraz sorgulayan, becerikli bir satranç 

oyuncusu gibi her hamlede oyunun birleşim ve ilişkileri ile aklını yeniden 

belirlemelidir. Geçici ve kısmi bir zafer, tümde iyileştirilemez bir yenilgiye 

dönüşebilmektedir. 8- Çapraz sorgulayan asla rakibini küçümsememeli, sabırla 

savunmada olmaya devam etmelidir. Rastgele bir esinti bazen en eksiksiz beceri ile 

yapılmış kadar öldürücü olabilmektedir. Çapraz sorgulamada taraflardan birinin 

dikkatsizliği, çoğu zaman diğerinin durumunu iyileştirmekte ve bazen diğerinin 

gafını etkili kılmaktadır. 9- Çapraz sorgulayan mahkemeye karşı saygılı, 

meslektaşına karşı iyi, hasmına karşı medeni olmalıdır; ama ikisi aradaki farkı 

gözden kaçırıp görevine ilişkin en küçük hususu dahi ihmal etmemelidir. 267  

 

Mauet’ye göre çapraz sorgulama dört temel kural üzerine kurulmalıdır. 1- 

Çapraz sorgulama bir kaç temel nokta üzerine kurulmalı, bu noktalar üç- dört konuyu 

geçmemelidir. Belirlenecek konular değerlendirilirken, kapanış konuşmasında yer 

vermeye değer hususlar dikkate alınmalıdır. Bunun dışında yer alan, kapanış 

konuşmasında üzerinde durmaya değer bulunmayan hususlar, çapraz sorgulamanın 

da değerini artırmayacaktır. 2- Çapraz sorgulamada kullanılacak en güçlü noktalar 

çapraz sorgulamanın başında ve sonunda kullanılmalıdır. 3- Çapraz sorgulamada 

ulaşılmak istenen amaca, tanığın kavrayamayacağı ve tamamen oluşuncaya değin 

farkına varamayacağı şekilde dolaylı olarak ulaşılmalıdır. 4- Esas sorgulama tanığa 

tekrarlatılmamalıdır. Tanıktan ikinci kez esas sorgulamada söylediklerini 

tekrarlamasını istemek ve onun farklı bir beyanda bulunacağını beklemek, tanığın, 

beyanını ezberlemiş olduğu izlenimini vermesi ve esas sorgulamanın önemli 

                                                
267 Best, Phipson, a.g.e., s.583-584. 
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kısımlarının çapraz sorgulayanın davasını desteklemesi dışında,  neredeyse değişmez 

olarak başarısız bir girişimdir. 268  

 

Davies tarafından önerilen çapraz sorgulama tekniklerinin başlıcaları ise 

şöyledir: her sorulan sorunun zararlı bir cevap getirme potansiyeli olduğundan, 

sorulan sorunun sayısına değil, niteliğine önem verilmelidir; çapraz sorgulama 

gerekli ise yapılmalıdır; çapraz sorgulamanın amacı belirlenerek başlanmalıdır; 

tanığa esas sorgulamada söylediklerini tekrarlama fırsatı verilmemelidir; cevabına 

hazırlıklı olunmayan soru sorulmamalıdır; tanığın önemsiz yanlışları abartılarak, 

mahkemenin antipatisi toplanmamalıdır; sorular, mahkemenin dikkatini dağıtacak 

şekilde yazılı notlardan okunmamalı, tanıktan “evet”, “hayır” yanıtı alınacak şekilde 

seri olarak sorulmalıdır; tanığa asla “niçin” sorusu sorulmamalı, tanığa sadece 

onaylayabileceği tarzda sorular sorulmalıdır; basit ve anlaşılır sorular sorulmalıdır; 

tanığın söylediği bir husus tekrarlanırken yanlış olarak tekrarlanmamalıdır; tanığa 

karşı kaba ve saldırgan bir dil kullanılmamalıdır; çapraz sorgulayan huzurlu 

görüntüsünü çapraz sorgulama boyunca korumalıdır.269  

 

 

 

                                                
268 Yazarın çapraz sorgulamanın kuralları ve çapraz sorgulamada sorulması gereken sorular başlıkları  
altında topladığı unsurlar ise şöyledir: Çapraz sorgulamaya başlarken ve bitirirken, önemli, ilgi çekici 
konulara değinilmelidir. Soruyu sormazdan önce verilmesi muhtemel cevap bilinebilmelidir; çapraz 
sorgulama ilginç beyanların peşine düşüldüğü veya çapraz sorgulayanın merakını tatmin edeceği bir 
safha değildir. Sadece lehe hususların temin edilmeye çalışıldığı ve esas sorgulamanın etkisinin 
azaltılmayacağı çalışıldığı bir safhadır ve sağlam temeller üzerine kurulmalıdır. Çapraz sorgulayan, 
tanığı ona soru sorarken ve yanıtları sırasında dikkatle izlemeli, dinlemeli ve tanığın sorulara verdiği 
tepkilere göre soruların sırasını belirlemelidir. Çapraz sorgulayan tanıkla tartışmaya girmemelidir. 
Çapraz sorgulayan açık uçlu, neden, nasıl, niçin gibi sorular sorulmamalıdır. Çapraz sorgulama ile 
elde edilmek istenen son nokta tanığa sorulmamalı ve kapanış konuşmasına saklanmalıdır. Gereğinden 
fazla soru sorulmamalıdır. Çapraz sorgulama sorgulayanı devam etmeye teşvik etse de, temel nokta 
vurgulandıktan sonra çapraz sorgulamadan vazgeçilmeldir. Yönlendirici sorular sorulmalıdır. Tanığa 
olayın oluşuna ilişkin çapraz sorgulayan tarafın görüşünü yansıtan önermeli sorular sorulmalıdır. Kısa, 
anlaşılır, sorgulamada adım adım ilerleyen sorular sorulmalı, tanık üzerinde hakimiyet kurulmalıdır. 
Çapraz sorgulamada sorulan soru kadar nasıl sorulduğu da önemli olduğundan; sorgulama kendinden 
emin bir tavırla yürütülmelidir.  Kötü yanıtlar alınığı taktirde, gerçekte hiç bir şey olmamış gibi devam 
edilmelidir. Böylece, cevabın etkisi küçümsenmekte ve göründüğü kadar zarar verici olmadığı 
izlenimi verilmektedir. Her çapraz sorgulayan kendine özgü tarzını kullanmalıdır. Bir başkasının 
tarzının kopya edilmesi hemen göze çarpmasına rağmen, en doğal tarz, en etkili olanıdır.  (Thomas A. 
Mauet,  Trial Techniques, New York, Aspen Publishers, 2002, s, 250-259.) 
 
269 Davies, a.g.e., s.  71- 268 
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                                        Üçüncü Bölüm 

                 TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKU’NDA  

                              ÇAPRAZ   SORGULAMA                                                                        

 

I. TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKU’NDA ÇAPRAZ  

     SORGULAMA KAVRAMI  

 

A. GENEL OLARAK 

 

Çapraz sorgulama kavramı, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu’nun 232. hükmünde yer alan düzenleme ile Türk Ceza Yargılaması 

Hukuku’na girmiş, ancak uygulamada hayat kazanamamıştır. 1412 sayılı C.M.U.K., 

bazı istisnalar dışında, 1877 tarihli Alman Ceza Yargılama Yasasının çevirisidir.1 

1877 tarihli yasa, uzun bir tahkik sistemi uygulamasının ardından, Rönesans ve 

Reform hareketlerinin etkisi ile kabul edilmişti.2 Yasa, yargıcın bizzat delil 

araştırdığı, tanıkları ve sanığı bizzat sorguladığı bir yargılama öngörmekle, tahkik 

sistemi özellikleri taşımaktaydı. Nitekim, C.M.U.K. döneminde, tarafların tanıkları 

ve sanığı sorgulaması sistem içerisinde yer edinememiş, taraflara duruşma safhasında 

mümkün olduğunca az söz hakkı verilmiştir.3 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 

                                                 
1 Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e., s.36, Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 11.nci Bası, 
İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s.13.  1929 tarihli C.M.U.K. ‘nın hazırlanış süreci hakkında bkz. 
Ahmet Gökçen, “1929 Tarihli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Hazırlanışı,” Gerekçeli Ceza 
Kanunları, Alkım Yayınevi,İstanbul, t.y., s.357- 365. 
2 “Almanya’nın ilk Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1532 tarihli Carolina’dır... (B)u kanunda da 
tahkik sistemi hakim olmuş, işkence belli şartlara bağlanmış da olsa varlığını sürdürmüş ve 
muhakemeye yazılılık ve gizlilik ilkeleri hakim olmuştur.”(Gökçen, a.g.m. , s.361.)   “Aydınlanma 
döneminde insana saygı gösterilmesi ve tahkik sistemiyle işkencenin kaldırılması istenmiştir. İnsanlık 
açısından bir dönüm noktası olan aydınlanma dönemindeki hareketlere devrin ceza muhakemeleri 
kayıtsız kalmamışlardır. ... 1808 Fransız CMUK’sı ... savcılığa ve itham sistemine yer vermiştir. 
Fransa’daki bu gelişmeler Almanyayı da etkilemiştir. 1848 ve 1861 Bayern, 1849 Prusya, 1864 Baden 
ve 1869 Württemberg CMUK’larında savcılık kurumu, halka açıklık, sözlülük ve delillerin serbestçe 
değerlendirilmesi ilkeleri benimsenmiştir. Türk CMUK’nun kaynağını teşkil eden 1877 Alman CMUK 
işte bu modern kanunlara dayanmaktadır.” (Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e., s. 35-36.)  
3 “C.M.U.K. döneminde, uygulamada tüm soruları hakim sormakta; m.232/1’de yer alan anlaşma 
imkanı hemen hemen hiç kullanılmamakta, hakim dışındakiler soru sormak istediklerinde bu soruyu 
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giren yeni ceza yargılama yasası olan 5271 sayılı C.M.K.’da eski m.232 hükmü 

korunmamış, eski düzenlemeden farklı bir düzenleme öngörülmüştür.  

 

B. 5271 SAYILI C.M.K.’DA ÇAPRAZ SORGULAMA 

 

5271 sayılı C.M.K.’nın “Doğrudan Soru Yöneltme” başlığını taşıyan m.201 

hükmü ile getirilen düzenleme, madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, “Common 

Law sistemine yakın ise de bundan farklıdır.” Doktrinde, 1412 sayılı C.M.U.K.’nın 

m.232 hükmünün Anglo-Amerikan  sistemi anlamında çapraz sorgulama olduğu 

belirtilirken,4 C.M.K. m.201 düzenlemesinin niteliğinin farklı olduğu 

belirtilmektedir.  

 

Yurtcan, m. 201 hükmünde yer alan düzenlemeyi çapraz sorgulama olarak 

adlandırmayı uygun bulmamakta ve bu değişikliği “yasanın Anglo-Sakson sistemine 

bir adım yaklaşması olarak” yorumlamaktadır. Yurtcan’a göre; “ (y)asanın bu 

maddesi ile Türk sistemin(e) çapraz sorgu yöntemi getirilmiş değildir. Çapraz sorgu 

anglo- amerikan sisteminin bir ilkesidir. Bu sistem gerek savcı ve gerek müdafiin 

kendi ileri sürdükleri ve davet ettikleri tanıklara kendilerinin soru sormaları, bu yolla 

bazı olguları ispatlamaya çalışmaları sistemidir. Çapraz sorgu uygulandığında,  

yönetim esas olarak mahkeme başkanında olmakla birlikte, tanıkları dinlemek ve 

sanığa soru sormak yetkisi bunu yöneten süjeye, savcı ya da müdafie geçmektedir.  

C.M.K., doğrudan soru sormayı öngörse dahi, önceki yasanın temel ilkesini terketmiş 

değildir. Mahkeme başkanı/yargıç, duruşmayı yönetmek, sanığı sorguya çekmek ve 

delillerin ikamesini sağlamak durumundadır ...Bu nedenle de .... doğrudan soru 

sormayı çapraz sorgu olarak adlandırmak uygun değildir.” 5                                             

 

                                                                                                                                          
hakime iletmekte, hakim bu soruyu uygun bulursa sormaktaydı.”Veli Özer Özbek, CMK İzmir Şerhi, 
Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara, Seçkin, 2005, s.807.  
4 Centel, Zafer, a.g.e., s. 533, Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, İstanbul, Kazancı, 1998, 
s.423,  Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s. 595, Soyaslan, a.g.e., s.295. 
5 Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 11. bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s. 415-416.   
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Centel/Zafer’e göre; “Tanıkların dinlenmesi ve tanığa soru sorulması farklı 

işlemlerdir. Tanık, CMK m.59/1’e göre dinlenir. Dinlenme, mutlaka mahkeme 

başkanı (veya hakim) tarafından yapılır. Bu işin taraflara bırakılması söz konusu 

değildir. Mahkeme başkanı tarafından dinlenmiş olan tanığa soru sorma işi, taraflara 

bırakılabilir. ... Türk hukuk sisteminde öngörülen doğrudan doğruya soru sormanın, 

Anglo- Amerikan sistemindeki tanığa bildiklerini anlattırma yöntemleriyle hiç bir 

benzerliği bulunmamaktadır.... Anglo- Amerikan sisteminde tanığın dinlenmesi ve 

soru sorulması diye iki ayrı işlem bulunmamaktadır. Tanığın sorgulanması söz 

konusudur...Sorgulama, dinlenme şeklinde yapılabileceği gibi; soru sorma şeklinde 

de yapılabilir. Mahkeme başkanı, tanığın sorgulanmasına hiç karışmaz. Sorgulama işi 

taraflara aittir. ... Anglo- Amerikan sistemindeki doğrudan sorgulama ve çapraz 

sorgulama kavramları bizim hukuk sistemimizle örtüşmemektedir. Ancak, tanıkların 

dinlenmesi ve soru sorulması şeklindeki ayrım kaldırılır ve tanığın sorgulanması adı 

altında her iki işlem de taraflara bırakılırsa, Anglo- Amerikan sistemine uygun bir 

tanığa bildiklerini anlattırma yöntemi kabul edilmiş olur.”  6 

 

Özbek’e göre de C.M.K.’da yer alan düzenlemenin “...tam olarak çapraz sorgu 

olarak adlandırması yanlış olur. Çünkü çapraz sorgu sisteminin uygulanmakta olduğu 

Anglo - Sakson hukukunda çapraz sorgu itham sisteminin bir uzantısıdır....Bu 

sistemde mahkemede sorgu, üç kısımdan oluşmaktadır... CMK’nın düzenlemesi ise 

bu şekilde kısımlardan oluşan bir sorgulama sistemi değildir. Kanun, sadece belirli 

kişilere araya hakim girmeksizin doğrudan soru sorabilme imkanı getirmekte, bu 

sistemin ne şekilde işleyeceği(ni) belirtmemektedir. Bu nedenle bu maddenin çapraz 

sorgu olarak adlandırılması yanlış olur.”7 Özbek, C.M.K. m. 201 hükmünü 

“doğrudan soru sorma,” C.M.K. m. 216 hükmünü ise “çapraz sorgu” olarak 

nitelendirmiştir.8 

                                                                                                                                          
 
6 Centel, Zafer, a.g.e., s.531-532. Centel/ Zafer tarafından, m. 201 hükmünün büyük bir kazanç 
olmadığı, hatta tanıkla önceden görüşülmesini engelleyen sistemde tanığın vereceği cevapları 
bilmeksizin soru sormanın soru soran açısından kötü neticeler doğurabileceği ifade edilmektedir.  
(A.e., s.532-533) 
7 Özbek, a.g.e., s.807-808.  
8 A.e., s.62. 
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Donay’a göre “(b)u sistemin tam bir çapraz sorgu sistemini getirmediği 

söylenebilir. Ancak burada belirtilen sistem, gerekçede de belirtildiği gibi 

Anglosakson ülkelerinde uygulanan sistemle, tam olarak örtüşmemesine rağmen, 

Türk Ceza Yargılaması’nda önemli bir aşama olarak kabul edilmelidir...”9  

Malkoç/Yüksektepe’ye göre; “(y)asa, bu maddedeki düzenlemeyle bir anlamda 

çapraz sorgu sistemini benimsemektedir.”10 

 

Kunter/Yenisey’e göre, “Anglo-Sakson hukukunda ... tanığın sözü kesilmeden 

toptan beyanda bulunması kabul edilmemiş, sualler sorma üzerine cevaplar alınması 

şeklinde bir sistem geliştirilmiştir. Buna doğrudan soru adı verilir. ... Ceza 

Muhakemesi Kanunu hem doğrudan soru yöneltme sistemini kabul etmiş (CMK 201) 

hem de tanıklık ederken söz kesmeme kuralını koymuştur. Bundan kanun koyucunun 

doğrudan soru ve çapraz sorgu sistemini tam olarak oturtamadığı anlaşılmaktadır. 

Doğrudan soru yöneltme sistemi ile ilgili olarak adliyelerde önemli sorunlar 

yaşanması beklenmelidir.”11 Kunter/Yenisey, tanığa önce, C.M.K. m. 201 gereği 

“anlattırıcı soruların” sorulacağını belirterek bunu “doğrudan soru” olarak 

adlandırmış, anlattırıcı doğrudan sorulardan sonra karşı tarafa bir diyeceğinin olup 

olmadığının sorulması (C.M.K. m.215) ve ortaya konulan delille ilgili olarak söz 

verilmesini ise (C.M.K. m.216) çapraz sorgu olarak isimlendirmiştir.12  

 

Hükümet Tasarısı’nda m. 207 olarak düzenlenmiş bulunan m. 201 hükmünün 

gerekçesi, hükmün getirdiği sistemin çapraz sorgulamadan farkını açıkça ortaya 

                                                 
9 Süheyl Donay, Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s.259. 
10 İsmail Malkoç, Mert Yüksektepe, Açıklamalar ve Yorumlarla 5271 Sayılı Yeni Ceza 
Muhakemesi Kanunu, Ankara, Malkoç Kitabevi, 2005, s.554. 
11 Kunter- Yenisey, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku 2005 Eki, 
İstanbul, Arıkan, 2005, s.219.  Kunter, Yenisey, bütün mahsurlarına rağmen cumhuriyet savcısı ile 
müdafiin ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukatın tanıklara doğrudan soru yöneltmelerinin faydalı 
olduğunu ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasında önemli bir katkıda bulunabileceğini ifade etmektedir. 
(A.e.) 
12A.e., s. 211. Doktrinde, C.M.K. sisteminde yer alan düzenlemenin, Kunter/Yenisey’in 
değerlendirmesi ile aynı doğrultuda olarak; m. 201’de soru sorma hakkı, C.M.K. m.215 ve m.216’da 
ise, delillerin tartışılması ile birlikte çapraz sorgulama hakkını düzenlediği yönünde görüşler yer 
almaktadır. (Elif Oral, “Doğrudan ve Çapraz Sorgu Teknikleri”, Güncel Hukuk Dergisi, Eylül 2005, 
Sayı:21, s.40)     
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koymaktadır. Madde gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir:  “Madde Türk Hukuku 

bakımından çok önemli bir yenilik getirmiş bulunmaktadır. Common Law 

sisteminde ve Avrupa’da İtalyan hukukunda ceza davasının taraf muhakemesi 

şeklinde cereyan ettiği ve bu nedenle çapraz sorgu sisteminin uygulandığı 

bilinmektedir. Mahkemenin delil araştırma yetksine sahip bulunduğu Kontinental 

sistemlerde, tam bir çapraz sorgulamanın kabulünün tasarının bütünü ile 

bağdaşmayacağı bilindiğinden, savunma hakkını sağlam tutmak amacı ile bu madde 

getirilmiştir. ... (M)addenin getirdiği esas, Common Law sistemine yakın ise de, 

bundan farklıdır. Tasarının 197’nci maddesinde açıklandığı üzere, duruşma hakimin 

sorgusu ile başlamaktadır. Common Law sisteminde ise ceza davası taraf 

muhakemesi şeklinde cereyan ettiğinden, hakim tam tarafsızdır ve sorgu 

yapamayacağı gibi, çok istisnai hallerde tanıklara soru da soramaz; sadece taraflar 

arasında soru yöneltmeden kaynaklanan karşı koymaları çözüme bağlar Tasarının 

sistemi o derecede farklıdır ki, 208. madde mahkeme üyelerine de soru sormak 

hakkını tanımaktadır. Kaldı ki, Common Law sisteminde duruşmada sanık sorguya 

çekilmez; ancak istemi olduğunda tanık gibi dinlenir ve hatta kendisine bu halde 

yemin verilir. Netice olarak getirilen madde savunma hakkını güçlendirici ve 

avukatın daha enerjik ve etkin olmasını sağlayan bir hüküm niteliğindedir.” 13 

 

Hükmün gerekçesinde ve doktrinde belirtildiği üzere, hükmün çapraz 

sorgulama sistemi getirmediği açıktır. Çapraz sorgulama, esas sorgulama- çapraz 

sorgulama- tekrar sorgulama sisteminin bir parçasıdır. Karşı tarafın itiraz etmesi 

                                                 
13Hükümet Tasarısında m. 207 olan ilgili hükmün gerekçesi için bkz. Erdal Noyan, Ceza 
Muhakemesi, Ankara, Adil Yayınevi, 2005, s.419. Hükme ilişkin 27/11/2004 tarihli Adalet 
Komisyonu görüşmelerinde, Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından, öngörülen düzenlemenin tam 
olarak bir çapraz sorgulama sistemi olmayıp, bir deneme, tecrübe niteliğinde olduğu belirtilmiş ve 
ilgili hüküm, 1412 sayılı C.M.U.K. m.232 hükmünün bir adım ilerisi olarak değerlendirilmiştir. Adalet 
Bakanı tarafından, öngörülen düzenlemenin ötesinin, yargılamanın uzamasını sonuçlayabileceği 
endişesi dile getirilerek, aksi yöndeki ihtiyaç halinde meclisin gerekli yasal düzenlemeyi yapabileceği 
ifade edilmektedir (Bkz. Haluk Çolak, Ceza Yargılaması Hukukunda Çapraz Sorgu, Ankara, Bilge 
Yayınevi, 2005, s.59-60.) 1/535, 1/292 Esas No., 65 Karar No..lu ve 1/12/2004 tarihli Adalet 
Komisyonu Raporu’nda da ilgililere çapraz sorgulamaya benzeyen bir müessese olarak, doğrudan soru 
sorma hakkının tanındığı ve böylelikle  sözlülük ilkesinin pekiştirildiği belirtilmektedir. (Noyan, a.g.e., 
s.72) Raporun ilerleyen bölümlerinde, “...doğrudan soru sorma hakkı yani çapraz sorgu sistemi 
öngörülmüş...” denmek suretiyle, m. 201 hükmü, çapraz sorgulama sistemi olarak nitelendirilmektedir. 
(A.e, s. 74)  
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dışında yargıcın müdahale etmediği bir usul olup, tarafların tanığa soracağı sorularla 

ilerlemektedir. Oysa, Türk Ceza Yargılaması’na esas sorgulama- çapraz sorgulama- 

tekrar sorgulama şeklinde üçlü bir sitem getirilmemiştir.  Taraflara, yargıcın sorgu ve 

dinlemesinin ardından soru sorma imkanı tanınmıştır. Getirilen düzenleme, ceza 

yargılamasında taraflara söz hakkı verme ihtiyacının karşılanması için kabul edilen  

kendine has bir sistem öngörmektedir. Ancak, bu sistemin uygulanmasını çapraz 

sorgulama kurallarından ayrı tutmak mümkün değildir. C.M.K. çapraz sorgulamayı 

sistem olarak getirmemekle birlikte, tarafların, aleyhe şahadet verenleri 

sorgulamasının çapraz sorgulama niteliğinde olacağı ve bu şekilde değerlendirilmesi 

gerektiği kanaatindeyiz.  

 

Cumhuriyet savcısının sanığı, müdafiin mağduru sorgulaması, alelade bir soru 

sorma yöntemi olarak ele alınmamalıdır. Aksi taktirde düzenlemenin, duruşma 

disiplini, itiraz gibi yargıca takdir hakkı verdiği noktalarda, Anglo- Amerikan 

hukukunda yıllardır süregelen uygulamanın doğurduğu kurallar uygulama alanı 

bulamayacak ve Türk yargılaması, olanın yeniden keşfine çalışmak gibi bir durumla 

karşı karşıya kalacaktır. Sorgulayan ve sorgulanana göre çapraz veya esas sorgulama 

niteliğinde olacak sorgulamaların bu şekilde değerlendirilmesi, uygulanacak 

kuralların belirlenmesi ve soruya karşı vuku bulacak itirazların hükme 

bağlanmasında Anglo- Amerikan sistemindeki ilke ve kuralların uygulanmasının 

önünü açacaktır.  

 

Türk Ceza Yargılaması’na çapraz sorgulama benzeri bir sorgulama sistemi 

getirilmesi ile, sanığın iddia makamı tanıklarını sorgulamasını, adil yargılanma 

hakkının bir parçası olarak kabul eden, A.İ.H.S.’nin, m.6/3,d hükmü arasında bir 

bağlantı kurulabilmektedir. Adil yargılanma hakkının düzenlendiği m.6 hükmünde,  

adil bir yargılanma için sanığın çapraz sorgulama hakkının aranması, taraf devletleri 

çapraz sorgulama hakkını, özellikle sanık açısından tanımak durumunda 

bırakmaktadır. Nitekim, A.İ.H.M., 17/07/2001 tarihli Zana, Dicle Doğan/Türkiye 

kararı ile,  Türkiye’yi çapraz sorgulama hakkını güvence altına alan A.İ.H.S. m.6/3,d 

hükmüne riayet etmediği gerekçesi ile mahkum etmiştir. Davacıların, sorgulamak 
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yahut sorgulatmak olanağına sahip bulunmadıkları tanıkların beyanı ile hühüm 

giydiklerini ileri sürdükleri yargılamada, savcılıkta ifade veren ve fakat, duruşma 

safhasında mahkemede vicahi olarak dinlenilmeyen ve sanıklarca sorgulanmayan 

tanıkların yazılı ifadelerine dayanılarak verilen mahkumiyet hükmü A.İ.H.S. m. 6/1 

ve m.6/3, d hükümlerine riayetsizlik olarak değerlendirilmiştir. 14  

 

C. 1412 SAYILI C.M.U.K. İLE 5271 SAYILI C.M.K.’DA  

     ÇAPRAZ SORGULAMA 

 

Çapraz sorgulamayı Türk Ceza Yargılaması’na taşıyan 1412 sayılı 

C.M.U.K.’nın “Tanıklarla bilirkişinin savcı ve sanık tarafından dinlenmeleri ve 

istizahları” başlıklı m. 232 hükmü, savcı ve müdafiin birlikte mahkeme başkanından 

talepte bulunmaları halinde, öncelikle savcı müteakiben müdafiin kendi tanık ve 

bilirkişilerini dinletmesini, sorgulamasını, bu sorgulamadan sonra da tanık veya 

bilirkişinin karşı tarafça sorgulanmasını düzenlemekte idi. Ancak bu safhanın sona 

ermesi üzerinedir ki, yargıç ilgiliye konuyu açıklığa kavuşturmak için gerekli 

gördüğü soruları sorabilecekti.  5271 sayılı C.M.K.’nın “Doğrudan soru yöneltme” 

başlıklı m.201 hükmü ise,  Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekilin; sanık, katılan, 

tanık, bilirkişi ve duruşmaya katılan diğer kişilere doğrudan doğruya, sanık ve 

katılanın da mahkeme başkanı veya yargıç aracılığıyla soru sormalarını 

düzenlemiştir.  

 

Yeni düzenleme C.M.U.K. m. 232 hükmünden çeşitli açılardan ayrılmaktadır. 

C.M.U.K. m. 232 hükmü bir çapraz sorgulama düzenlemesi idi.15 Nitekim, m.232 

hükmünün mehazı olan Alman Ceza Yargılama Yasasının 239.ncu hükmü “çapraz 

sorgu” başlığını taşımaktadır. C.M.U.K. m. 232 hükmüne göre; öncelikle savcı, kendi 

açısından davasını ortaya koymaya faydalı tanık ve bilirkişileri sorgulamaya alacak, 

müteakiben bunlar karşı tarafça sorgulanacaktı. Savcı tarafından dinletilen tanık ve  

                                                 
14 Gölcüklü, Gözübüyük, a.g.e., s. 307. 
15 Bkz.:yuk.s. 110. 



 116 

bilirkişilerin sorgulanmalarının ardından, savunma makamı adına müdafi kendi tanık 

ve bilirkişilerini sorgulayacak ve müteakiben bunlar da savcılıkça sorgulanacaktı. 

Savcının sorgulaması sona erince mahkeme başkanı veya yargıç, tanık ve bilirkişilere 

konuyu daha fazla açıklığa kavuşturmak bakımından gerekli gördüğü soruları 

sorabilecekti. Tarafların kendi çağırdıkları tanık ve bilirkişileri sorgulamaları esas 

sorgulama, bunların karşı tarafça sorgulanmaları ise çapraz sorgulama kapsamında  

değerlendirilebilecekti. 

 

C.M.K. m. 201 ile getirilen düzenleme gereği taraflara tanınan soru sorma 

hakkı, ancak mahkeme başkanı veya yargıcın sorgu veya dinlemesinin ardından 

kullanılabilmektedir. C.M.K 201, C.M.U.K. m. 232’den farklı olarak, önce iddia 

müteakiben savunma makamının kendi tanıklarını sorgulaması ile ilerleyen bir esas 

ve çapraz sorgulama sistemi değil, yargıcın dinlemesi veya sorgusunun bitmesini 

müteakiben, tarafların soru sormasını öngören bir sistem getirmiştir. İlgili hüküm, 

C.M.U.K.’daki gibi net bir sorgulama sistemi içermemektedir.  

 

Esas, çapraz ve tekrar sorgulamalar bir sistematik çerçevesinde yürüyen 

sorgulamalardır. Soruların sırası ve sorgulama yöntemi, sorgulamayı yapan tarafın 

bakış açısını ve önem verdiği hususları belirlemektedir. Sorgulama sırasında 

sorgulayanın konsantrasyonu, sorgulananın etkilenmesi, özellikle çapraz 

sorgulamada çapraz sorgulananın tedirginliği ve ruh durumu önem arzederek verilen 

yanıtları etkilemektedir. C.M.K. m.201 ile getirilen düzenlemede öngörüldüğü gibi, 

yargıcın sorularının ardından yapılacak soru sorma, güç ve etkiden yoksun olacaktır. 

Bu açıdan, 1412 sayılı yasanın öngördüğü sistem, tanıkların dinlenmesinin tarafların 

soruları ile gerçekleşmesi ve yargıcın ancak “mes’eleyi daha ziyade tenvir için” ek 

olarak soru sorması açılarından, Anglo- Amerikan hukuku anlamında sorgulamaya  

daha yakın ve sorgulamadan beklenen amacın gerçekleşmesine daha uygun bir 

sistemdi. Keza, m. 232 hükmü, yargıca da soru sorma hakkını tanıyarak tahkik 

sistemi kökenli yasanın sisteminden uzaklaşmamış olmaktaydı.  
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C.M.U.K. m.232 hükmüne uygun olarak tanıkların, savcı ile müdafi 

tarafından dinlettirilmesi ve sorgulanması, savcı ve müdafiin birlikte talepte 

bulunmaları şartına bağlanmışken; C.M.K. m. 201 hükmüne uygun olarak, 

Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukatın soru 

sormaları, herhangi bir ön şarta bağlanmamıştır. 1412 sayılı yasa, davaya çok iyi 

hazırlanmış, yapacağı esas ve çapraz sorgulama ile davada öne geçebilecek olan 

tarafı, sorgulama için diğer tarafın onayına mecbur bırakarak zorlaştırıcı bir ön şart 

öngörmüştü.16 5271 sayılı C.M.K. ise tarafların birlikte talebini aramamakta, 

herhalükarda Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan 

avukata soru sorma imkanı tanımaktadır. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya 

yargıç aracılığıyla; fakat herhangi bir şarta bağlı olmaksızın soru sorabileceklerdir. 

5271 sayılı yasa kapsamında getirilen düzenleme, 1412 sayılı yasadaki düzenlemenin 

hiçbir zaman uygulamada yer bulamamış olmasından kaynaklansa gerek, tarafların 

sorgulama imkanlarını kolaylıkla ve hiç kimsenin iznine tabi olmaksızın 

kullanabilecekleri uygulanabilir bir sistem öngörmüştür.  

 

C.M.U.K. m.232 ile C.M.K. m.201 arasındaki bir diğer fark da, iki yasa 

tarafından belirlenen sorgulamayı yapacak ve sorgulanacak süjelerin farklı olmasıdır. 

C.M.U.K. m.232 gereği sorgulama hakkı, Cumhuriyet savcısı ve müdafie münhasır 

haklar olup, sorgulanacak kişiler de tanıklar ve bilirkişilerle sınırlıdır. C.M.K. m.201 

gereği soru sorma hakkı ise, Cumhuriyet savcısı ve müdafi yanında, sanık, katılan ve 

vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukata da verilmiştir. C.M.K.’daki düzenleme, 

soru sorulabilen kişiler bakımından da genişletilmiş ve tanıklar ve bilirkişilerin yanı 

sıra sanık, katılan ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilerin de sorgulamaya tabi 

tutulması hükme bağlanmıştır.  

 

C.M.U.K. m.232/2 mahkeme başkanına, tarafların sorgulamasının bitmesinin 

ardından, konuyu daha fazla açıklığa kavuşturmaya yönelik soru sorma hakkı 

                                                 
16 Nitekim, Yurtcan, m.232 hükmünün uygulamada hiç yer edinememiş olmasını tarafların 
muvafakatının aranmasına bağlamış ve “ (s)avcılar bu eğilimde olmadıklarından, çapraz sorgu bir ölü 
hüküm olarak yasada yer almaktadır” şeklinde görüş bildirmiştir. Bkz. Yurtcan, Ceza Yargılaması 
Hukuku 1998, s. 423.  
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tanımakla birlikte,  C.M.K. m. 201’de bu yönde bir düzenleme yer almamaktadır. 

C.M.K. m.201’de, heyet halindeki oturumlarda heyetteki yargıçların da soru sorma 

hakkına sahip oldukları belirtilmekle yetinilmiştir. Ancak, heyetteki yargıçlara 

tanınan bir hak ve yetkinin heyet başkanına tanınmayacağını düşünmek mümkün 

olmadığından, hükümde açıkça ifade edilmiş olmasa da mahkeme başkanının da soru 

sorma hakkı olduğu kabul edilmektedir.  

 

C.M.U.K. m.233 hükmü, eski ceza yargılama yasasında taraflara soru sorma 

hakkının tanındığı diğer bir düzenleme idi. Tarafların m. 232 anlamında bir talepleri 

olmadığı taktirde, tanık ve bilirkişilere soru sormaları, m. 233 hükmüne göre vuku 

bulmaktaydı. İlgili hükme göre, mahkeme başkanının soru sormasının sona ermesi 

üzerine diğer mahkeme heyeti üyeleri soracakları bir soru varsa bunu mahkeme 

başkanına bildirip, tanık ve bilirkişilere soru sorabilmekteydiler. Mahkeme heyeti 

üyelerinin soruları sona erdikten sonra Cumhuriyet Savcısı, sanık ve müdafi de 

başkandan her soru öncesi izin almak suretiyle tanık ve bilirkişilere soru 

sorabileceklerdi.17  Mahkeme başkanından gerekli izin alındıktan sonra taraflar 

soruyu doğrudan tanığa yöneltebileceklerdi.18 Ancak taraflar bu imkandan 

uygulamada faydalanamıyor, soruyu başkana yöneltip, onun aracılığıyla tanık veya 

bilirkişilere soru sorabiliyorlardı.19    

 

C.M.K. m. 201 hükmü, C.M.U.K. m.233 hükmüne daha yakın bir 

düzenlemedir. İki hükümde de, tarafların soru sorma hakkı, mahkeme başkanı veya 

yargıcın tanığı dinlemesi ve sanığı sorgulamasının ardından düzenlenmiştir. Ancak, 

ilgili m.233 hükmü, m. 201’e nazaran taraflara daha az soru sorma imkanı tanıyan bir 

düzenleme idi. C.M.U.K. m. 233 hükmü, sorunun sorulmasını mahkeme başkanının 

                                                 
17 Feyzioğlu tarafından bu safhada müdahile de soru sorma yetkisinin verilmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. .(Metin Feyzioğlu, Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, Ankara, USA  Yayıncılık, 1998, s.39.)  
 Nitekim, 5271 Sayılı C.M.K.’nda müdahile bu yetki m.201 hükmü ile verilmiştir.    
18 Erdener Yurtcan, Ceza Muhakemeleri Usulü Şerhi ve İlgili Mevzuat, C.II, Kazancı Hukuk 
Yayınları No:61, t.y. s. 154, Metin Feyzioğlu, Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, Ankara, USA  
Yayıncılık, 1998, s. 40. Kunter, Yenisey’e göre soru, doğrudan doğruya sorulabileceği gibi, soru 
sahibinin talebi üzerine yargıç tarafından da sorulabilecekti. ( Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., 595.)    
19 Orhan Yener, Tatbikatta İzahlı- İçtihatlı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Şerhi, Ankara, 
Yay. y., 1996, s. 161. 
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iznine tabi tutmakta iken, C.M.K. m. 201 soru sorulması için bir izin şartı 

öngörmemekte, taraflara doğrudan doğruya mahkeme başkanı veya yargıcın dinleme 

veya sorgusunun bitimi ile birlikte, soru sorma hakkı tanımaktadır. İlgili hüküm soru 

sorma hakkını sadece Cumhuriyet savcısı, sanık ve müdafie verirken, C.M.K. m.201 

hükmü, bunlar yanında katılan ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukata da soru 

sorma hakkı vermiştir. Keza, soru sorulacak kişiler de m. 233 hükmüne nazaran 

katılan, sanık ve duruşmaya çağrılmış diğer kişiler de kapsam dahiline alınmak 

suretiyle genişletilmiştir. C.M.U.K. m. 233 hükmünün, taraflardan önce mahkeme 

heyetinin soru sorma hakkını düzenlemesi de, m. 201 hükmüne nazaran bir 

farklılıktır. C.M.K. m. 201 hükmünde öncelikle tarafların, müteakiben heyetteki 

yargıçların soru sorma hakkı düzenlenmiştir.     

 

C.M.U.K. m. 232 ve m.233 gereği yapılacak sorgulamalar yasaca belirlenen 

sınırlara tabiydi. C.M.U.K. m. 232 gereği sorgulama, m.234/1 ile sınırlanmış ve 

taraflardan birinin kendisine verilen müsadeyi suistimal etmesi halinde mahkeme 

başkanınca bunun geri alınacağı hükme bağlanmıştı. Keza, m.234/2 ile de, hem 

m.232 hem de m. 233 gereği yapılacak sorgulamalarda, mahkeme başkanına, “icapsız 

olan veya taalluku bulunmayan suallerin sorulmasını men” yetkisi verilmişti. 

C.M.U.K. m. 235 hükmüne göre, bir sorunun sorulması caiz olup olmadığında 

tereddüt edilirse mahkeme karar verecekti.  

 

C.M.K. m.201 düzenlemesindeki doğrudan soru sorma hakkı,  soruya ilişkin 

vuku bulabilecek itiraz ve duruşma disiplinine uygun olarak soru yöneltmek kriterleri 

ile sınırlanmıştır. İtirazı mahkeme başkanı karara bağlayacak olup, gerektiğinde 

ilgililerin yeniden soru sorabilecekleri düzenlenmiştir. “Duruşma disiplinine uygun 

olarak soru yöneltmek” kriteri ise C.M.K 201 hükmüne göre, Cumhuriyet savcısı, 

müdafi ve vekilin yapacağı doğrudan soru yöneltmelerde uygulanacak bir kriterdir.  
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D. ÇAPRAZ SORGULAMA ve DOĞRUDAN SORU  

     YÖNELTME KAVRAMLARI 

 

Türk Ceza Yargılaması Hukuku’na 5271 sayılı C.M.K. ile getirilen soru 

sorma sistemi, Anglo- Amerikan Hukuku’nda yer alan çapraz sorgulamadan farklıdır. 

Nitekim yasanın ilgili hükmünde de “çapraz sorgulama” ifadesi kullanılmamış, ilgili 

düzenleme “doğrudan soru yöneltme” olarak başlıklandırılmıştır. Çapraz sorgulama 

kavramı, inceleme altına aldığımız 5271 sayılı C.M.K.’nın herhangi bir hükmünde 

yer almamaktadır. C.M.K. m. 201 hükmü, Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekile 

doğrudan soru yöneltme hak ve yetkisi vermektedir. Sanık ve katılan da “doğrudan 

soru yöneltme” başlığı altında düzenlenmekle birlikte doğrudan değil ama mahkeme 

başkanının izni ile soru yöneltme hak ve yetkisine sahip kılınmışlardır.  İlgili hüküm 

taraflara soru sorma hakkı vermekle yetinmektedir.  

 

M.201 hükmünü, hüküm başlığından hareketle doğrudan soru yöneltme 

sistemi olarak da ifade etmek mümkündür; ancak, Cumhuriyet savcısı sanığa veya 

müdafi, suç mağduruna soru yöneltirken sadece doğrudan soru yöneltmeden 

bahsedilmemelidir. Sorgulamayı yapan tarafın iddialarının aleyhine beyanda bulunan 

kişiye yapılacak soru sormanın niteliği çapraz sorgulama olacaktır. Dolayısıyla 

Cumhuriyet savcısı veya katılanın sanığı, müdafiin katılan veya mağduru sorgulaması 

çapraz sorgulama olarak ele alınabilecektir.   

 

“Doğrudan soru yöneltme,” m. 201 hükmünün başlığı olup, taraflara tanınan 

soru sorma hakkını vurgulamaktadır. Ancak, doktrinde “doğrudan soru” veya 

“doğrudan soru sorma” ifadesi, “esas sorgulamayı” ifade eder anlamda 

kullanılmaktadır.20 İngiliz Ceza Yargılaması’nda “examination in chief” ve 

çalışmamızda esas sorgulama olarak nitelendirilen safhanın, Amerikan Ceza 

Yargılaması’nda “direct-examination” olarak isimlendirilmesi karşısında “doğrudan 

                                                 
20 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.II., s. 1015,  Burcu Demren Dönmez, “Nitelikli Hukukçunun Anahtarı 
Çapraz Sorgu”,  Hukuki Perspektifler Dergisi,  Sayı :3, Nisan 2005, s. 116. 
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soru” şeklinde tercümesi yapılmakla birlikte; m. 201 hükmünün aynı ifade ile 

başlıklandırılmış olması karşısında, bu yöndeki kullanımın, anlam karışıklığına yol 

açabileceği kanaatindeyiz. İlgili hüküm sadece esas sorgulama anlamında bir soru 

sormayı değil, aynı zamanda çapraz sorgulamayı da içermektedir. Dolayısıyla, Türk 

Hukukunda “doğrudan soru yöneltme” ifadesi hem esas, hem de çapraz sorgulamayı 

içeren bir anlam taşımaktadır.   

 

II. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJELERİ 21 22 

 

A. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJESİ OLARAK YARGIÇ 

 

Türk Ceza Yargılaması’nda yargıç, Anglo-Amerikan Ceza Yargılaması’ndan 

farklı olarak duruşmada daha etkin ve müdahaleci bir rol üstlenmektedir; diğer görev 

ve yetkilerinin yanı sıra, sanığı sorgulamakta, tanıkları dinleyerek onlara sorular 

sormakta, gerçeği bizzat araştırmaktadır. C.M.K. m. 201 hükmünün uygulanmasında 

yargıcın konumu, hükmün getirdiği düzenlemeler ile belirlenmiştir. 

 

                                                 
21 Ceza yargılamasında süjeler Kunter, Yenisey tarafından, “birinci derecede süjeler ve ikinci derecede 
süjeler” olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Ceza yargılaması görevini oluşturan görevleri 
yapmak üzere yargılama, iddia ve müdafaa makamlarını işgal eden yargıç, savcı, katılan (müdahil),  
sanık ve müdafi “birinci derecede süje”, ceza yargılamasında ikinci planda kalan faaliyetlerde bulunan, 
katılanın avukatı (vekil), bilirkişi ve tanıklar ise “ikinci derecede süjeler” olarak kabul edilmişlerdir. 
Ancak, ikinci derecede süjeler de ikili bir ayrıma tabi tutularak, katılanın avukatı (vekil) ile tarafların 
bilirkişileri bu ayrımın birinci grubunda, zabıt katipleri, kolluk memurları, tanıklar, mahkemenin tayin 
ettiği bilirkişiler, tercümanlar da ikinci grubunda kabul edilmişlerdir. (Kunter, Yenisey, a.g.e., C. I,  
s.269.) Yargılamanın süjeleri Yurtcan tarafından ise “yargılama süjeleri ve yargılamaya katılanlar” 
olarak farklı bir ayrıma tabi tutulmuşlardır.  Bu ayrıma göre, yargılama süjeleri, yargılamada yer alan, 
bağımsız haklar kullanan ve yargılama sırasında kendilerine yükümler yüklenen süjeler olup,  irade 
açıklamaları ile yargılamanın akıbeti üzerinde etkinliğe sahiptirler. Bunlar; yargılamadaki önemlerine 
göre iki sınıfa ayrılmış, birinci derecede süjeler; yargıç, savcı ve sanık, ikinci derecede süjeler ise; 
müdafi, suçtan zarar gören, ve yardımcıları olarak belirlenmişlerdir. Yargılamaya katılanlar ise, 
yargılamada genellikle yer alan ama, yargılamanın akıbeti üzerinde etkinlikle kullanacakları haklara 
sahip olmayan, tanık, bilirkişi ve tercüman olarak kabul edilmişlerdir. (Yurtcan, Ceza Yargılaması 
Hukuku 2005, s.59.) 
22 Ceza yargılamasında süjelik, ceza yargılaması ilişkilerinin kimler arasında olduğu meselesi olarak 
ifade edilip, ceza yargılaması faaliyeti dolayısıyla erklere sahip olan veya kendisine ödevler yükletilen 
her şahıs süje olarak tanımlanmıştır. (Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.269.) Ancak, çapraz sorgulamanın 
süjeleri başlığının altında, C.M.K. m. 201 gereği erklere ve yükümlülüklere sahip olsalar da; 
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C.M.K. m. 201 hükmüne göre, Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla 

duruşmaya katılan avukat, yargıcın aracılığı olmaksızın doğrudan soru 

sorabilmektedirler. Soru sormak için mahkeme başkanı veya yargıçtan önceden izin 

talep etmelerine gerek yoktur.23  Sanık ve katılan ise, soru sormak istediklerinde, 

ancak yargıç aracılığıyla soru sorabilmektedirler. Sanık ve katılanın soruyu öncelikle 

mahkeme başkanı veya yargıca söylemesi ve sorunun ilgiliye yargıç tarafından 

sorulması gerektiğinden, sanık ve katılan soru sorarken yargıç, aktif bir konumda 

bulunmaktadır. 

  

C.M.K. m. 201 düzenlemesinde, yargıcın sorgulamaya müdahale edeceği 

durumlar açıkça beliritilmiştir. Bunlar; Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla 

duruşmaya katılan avukatın sorgulamaları ile sınırlı olmak üzere, duruşma disiplinine  

uygunluk ve tüm süjelerin sorgulamaları için; sorulan soruya itiraz edilmesi halidir. 

M. 201 hükmüne göre, Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla duruşmaya 

katılan avukat, duruşma disiplinine uygun olarak soru yöneltebilecektir. Duruşma 

disiplini kriteri, soruların öncelikle yargıç denetiminden geçeceği varsayıldığından 

olsa gerek, yargıç aracılığıyla soru yöneltebilecek sanık ve katılanın sorgulamaları 

için öngörülmemiş, sadece doğrudan soru sorabilen süjeler için öngörülmüştür. 

 

“…(S)oruların nicelik ve nitelik itibariyle duruşma disiplinine aykırı 

olmaması … gerekir. Bu durumda soru sorulduğunda öncelikle başkan veya yargıç 

sorunun disiplini bozucu nitelikte olup olmadığına karar verecektir. Bu konuda 

yargıcın olumlu bir karar vermesine gerek yoktur. Eğer yargıç olumsuz bir tutum 

takınmazsa, bu durumda doğrudan soru yöneltilmiş olacaktır….(S)orunun 

sorulmasından sonra yargıç bunu disipline aykırı görürse, bu sorunun sorulmasını ve 

cevaplandırılmasını engelleyecektir. Kendisine soru sorulan, bunun cevabını vermeye 

hazır olduğunu veya soruyu kabul ettiğini beyan etse dahi, duruşmayı yargıç veya 

başkan yönettiği için onun kararı egemen olacaktır. Başka bir deyişle tarafların bir 

                                                                                                                                          
sorgulananlar değil, sadece sorgulayanlar incelenmektedir. Dolayısıyla bu başlık altında soru sormanın 
soru soranlara verdiği erkler ve yüklediği ödevler değerlendirilmektedir. 
23 Donay, a.g.e., s.260. Yaşar ise, doğrudan soru yöneltebilmek için, mahkeme başkanı ve yargıçtan 
duruşma disiplini açısından izin alınması gerektiğini ifade etmektedir. (Yaşar, a.g.e., s.797)  
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sorunun sorulması veya cevaplandırılması konusunda mutabakatları olsa dahi, 

yargıcın disipline aykırı bulduğu bir soru sorulamayacaktır.”24   

 

Doğrudan soru yöneltecek süjelerin duruşma sırasındaki diğer herhangi bir 

işlem veya beyanları duruşma disiplini şartına bağlanmamışken, soru yöneltmelerinin 

bu şarta bağlanması ve “duruşma disiplini” ifadesinin genelliği karşısında, ilgili 

düzenlemenin, uygulamanın bilinmezliği karşısında yasa koyucunun endişesini 

yansıttığı kanaatindeyiz.25 Doğrudan soru yöneltme düzenlemesinin yeniliği ve 

taraflara duruşma safhasında söz hakkı verilmesinin duruşma disiplinini bozabileceği 

endişesi ilgili düzenlemeye vücut vermiştir. Nitekim duruşma düzenini sağlamak,  

C.M.K. m.203 gereği zaten mahkeme başkanı veya yargıcın yetkisindedir.  

 

“Duruşma disiplini” geniş bir ifade olup, yargıca  oldukça geniş bir müdahale 

alanı tanımaktadır. Sorulan soru, duruşma disiplini açısından değerlendirilirken, 

hükmün gerekçede de ifade edildiği üzere,  “savunma hakkını güçlendirici ve 

avukatın daha enerjik ve etkin olmasını sağlayan bir hüküm”26 niteliğinde olduğu göz 

önünde tutulmalıdır. “…(Y)argıçların bir sorunun disipline aykırı olup olmadığını 

yorumlarken, olanaklar elverdiği surette tarafların iradesine ve sorunun niteliğine çok 

dikkat etmeleri ve buna göre kararlarını vermeleri gerekir. Başka bir deyişle 

yargıçların bu konudaki davranışlarını ve yorumlarını yeni yasanın amacını da göz 

önünde tutarak, eski yasadaki uygulamalardan ayrılmak biçiminde değiştirmeleri 

gerekir.” 27 Kanaatimizce, müdafi ve sanık tarafından yapılan çapraz sorgulamanın, 

A.İ.H.S. bağlamında insan hakkı olarak kabul edildiği göz önünde tutularak,  

duruşma disiplini gerekçesi ile re’sen müdahale hakkı, istisnai olarak kullanılmalı ve 

duruşma disiplinine uygunluk kriteri, soru sorulmasının zaman kaybına yol açması 

                                                 
24 Donay, a.g.e., s. 260. 
25 Nitekim bu husus, C.M.K. m.201 hakkındaki 27/11/2004 tarihli Adalet Komisyonu Görüşmelerinde 
dile getirilmiştir. Yozgat milletvekili Bekir Bozdağ, “....(i)lk defa girdiği için de uygulamasının nasıl 
olacağını görmek lazım. Onun için maddenin içerisine duruşma disiplinine uygun olarak ifadesi 
konulmuştuır...” demek suretiyle bu endişeyi dile getirmiştir. (Bkz. Çolak, a.g.e., s.59.) 
26 Noyan, a.g.e., s. 419. 
27 Donay, a.g.e., s.260-261. 
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veya sorunun gereksiz olduğu28 değerlendirmelerine imkan verir şekilde 

yorumlanmamalıdır.  

 

Yargıcın soru sorulmasına müdahalesine imkan tanıyan ikinci durum, soruya 

itiraz edilmesi halidir. Soruya itiraz etme hakkına sahip olanlar yasada açıkça 

belirtilmemiştir. Doktrinde bu konuda farklı görüşler ileri sürülmektedir. İtiraz 

hakkına sahip olanların, Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla duruşmaya 

katılan avukatla sınırlı olduğu,29 itirazın kendisine soru sorulan kişi tarafından 

yapılacağı,30 soru sorulan kişi, Cumhuriyet savcısı ve taraflar tarafından 

yapılabileceği31 ifade edilmektedir.32  Kanaatimizce, itiraz, tanıklıktan çekinme 

sebeplerinin varlığı sebebiyle soruyu yanıtlamak istemeyen kişilerce, bizzat 

kullanılabilmelidir. Ancak bunun dışında, itirazın, gereklilik, ilgililik gibi hukuksal 

bir noktaya ilişkin olacağı kanaatinde olduğumuzdan, hukukçu olan Cumhuriyet 

savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukata ait bir hak olması 

gerektiği kanaatindeyiz.   

 

İlgili hükme göre, sorulan soruya itiraz edildiği taktirde, sorunun 

yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine mahkeme başkanı karar verecektir. Hükümde, 

mahkeme başkanı veya yargıç ifadesi kullanılmamakla birlikte, maddenin tümünde 

bu ifade kullanıldığından bunun bir ifade zaafı olduğu kabul edilerek, tek yargıçlı 

mahkemelerde de itiraz olabileceği ve bu durumda itirazı yargıcın karara bağlayacağı  

kabul edilmektedir.33  

 

İtiraza konu olabilecek hususlar ve yargıcın itirazı değerlendirme sınırları 

yasada belirlenmemiştir. “İtiraz halinde, soruların mahkemece süzgeçten geçirileceği 

                                                 
28 Özbek, mahkeme başkanının sorulan sorunun gerekli olup olmadığına karar verebilmesi için itiraz 
edilmiş olmasını gerekli görmekte ve mahkeme başkanı tarafından re’sen hareket edilemeyeceğini 
belirtmektedir. (Özbek, a.g.e., s.810.) 
29 Özbek’e göre, bu imkanın sanık ve katılana da verilmesinin sorgulama işlemini kilitleme tehlikesi 
bulunmaktadır. (A.e.)  
30 Donay, a.g.e., s. 261.  
31Yaşar, a.g.e., s.797.  
32 1412 sayılı C.M.U.K. dönemine ilişkin olarak Yener, kendisine soru sorulan kişinin de sorunun 
yerinde olup olmadığı hususunu ileri sürebileceği kanaatindedir. (Yener, a.g.e., s.161) 
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tabii bir sonuçtur. Ancak, mahkemelerin bu konuda, önceki yasa dönemindeki “katı” 

tavırlarını terketmeleri, bu kavrama hayat verecektir. Aksi taktirde, amaca ulaşmak 

mümkün olmayacaktır.”34 İtiraza ilişkin değerlendirmede, sorulan bir sorunun 

diğerinin hazırlayıcısı durumunda olabileceği de gözden kaçırılmaksızın, sorunun 

maddi gerçeğe ulaşma yolunda gerekli olup olmadığına dikkat edilmesi ve 

değerlendirme sırasında, müesseseyi kullanılamaz hale getirebilecek keyfi 

tutumlardan kaçınılması gerektiği  ifade edilmektedir. 35 36  

 

C.M.K. m.201/2  hükmü ile, heyet halinde oturum yapan mahkemelerde, 

heyeti oluşturan yargıçlara da  doğrudan soru yöneltme imkanı tanınmıştır. Mahkeme 

başkanı veya yargıcın soru sorması ise ilgili hükümde düzenlenmemiştir. Ancak, 

heyetteki yargıçlara tanınan bir hak ve yetkinin heyet başkanına tanınmayacağını 

düşünmek mümkün değildir. Nitekim mahkeme başkanının da soru sorma hakkına 

sahip olduğu doktrinde çeşitli gerekçelerle ifade edilmektedir. 37 Mahkeme başkanı 

                                                                                                                                          
33 Donay, a.g.e., s.261. 
34 Yurtcan, Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yorumu, s. 143.  
35 Özbek, a.g.e., s.810.  
36 İtiraz değerlendirmeleri sırasında, eski ceza yargılama yasasının m. 234/2 hükmünde olduğu gibi, 
gerekli ve ilgili soruların sorulmasına izin verilmesi kriterinin uygulanabileceği kanaatindeyiz. 
Gerekliliğin takdirinde; bir sorunun uyuşmazlığın çözümü için kaçınılmaz olması halinde, tanığı 
incitecek olsa dahi sorulabileceği kabul edilmektedir. (Feyzioğlu, Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, 
s.41.) “Dava ile ilgili olmayan, karşıdakini incitmek küçültmek amacı taşıyan, evvelce sorulup karşılığı 
alınmış olan, telkinvari mahiyette olan, ancak mahkemece karşılık verilecek sorular icapsız kavramına 
girerler.” (Yener, a.g.e., s.161) Soru ile güdülen amaç, mahkeme başkanı tarafından tam olarak idrak 
edilmediği taktirde gereksiz olarak nitelenebilecekken, soru soranın varmayı amaçladığı nokta 
bakımından gerekli olabileceğinden bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. İlgililik, dava konusu ile 
ilgiyi ifade etmektedir. Bir hususun ilgisiz olarak kabul edilebilmesi için, dava ile dolaylı olarak dahi 
ilgisinin bulunmaması gerekmektedir. (Feyzioğlu, Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, s.42.) “Dava ile 
uzaktan yakından ilgisi olmayan sorular… davaya taalluk etmeyen sorulardır.” (Yener, a.g.e., s.161) 
Tanığı sadece hırpalamak amacıyla sorulan ve uyuşmazlık konusu ile ilgisiz olan soruların gereksiz ve 
ilgisiz oldukları ifade edilebilmektedir. (Feyzioğlu, a.g.e., s.41.) 
 
37 “Mahkeme başkanından söz edilmemiş ise de işin doğası gereği ve Başkanın sorguları ve tanık 
beyanlarını alırken gereken soruları doğal olarak sorabileceği gözetildiğinde başkanın da soru 
sormasında bir tereddüt söz konusu olmamalıdır.”  (Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.556.) “...her ne 
kadar soru soracaklar arasında yargıcın ismi zikredilmemişse de buna gerek yoktur. Zira duruşmayı 
yönetmek görevi olan başkan veya yargıç doğal olarak doğrudan soru sorma yetkisin(i) de 
taşımaktadır.... heyetteki üye hakimlere soru sormak hakkını tanıyan bir düzenlemenin başkanın soru 
sormasını engellediğini söylemek mümkün değildir.” (Donay, a.g.e., s.259-260.) “C.M.K.’da bu 
şekilde açık düzenleme olmamakla birlikte mahkeme başkanının da bu yetkiye sahip olduğu kabul 
edilmelidir, çünkü bizim sistemimizde sorgulamayı esas olarak başkan yapmaktadır.” (Özbek, a.g.e., 
s.808, dipnot 849.) “Aslında heyeti oluşturan hakimler, mahkemenin başkanı ve üyeleridir. Bunların 
üçü de hakim olduğundan dolayı maddede belirtilen “heyeti oluşturan hakimler”in içinde mahkeme 
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veya yargıç, tarafların sorgulamaya başlamasından önce tanıkları, bilirkişiyi dinlemiş, 

soru yöneltmiş ve sanığı sorgulamıştır; ancak, tekrar soru sormayı gerekli gördüğü 

taktirde yine soru sorabilecektir. Heyetteki yargıçlar veya başkanın soru sormasının, 

tarafların sorularına göre sırası hükümde düzenlenmemiştir. Kanaatimizce, hükmün 

taraflara duruşma safhasında etkinlik kazandırmak üzere getirilmiş bir düzenleme 

olduğu göz önünde tutulmalı ve heyetteki yargıçların ve başkanın soru sorması ancak 

tarafların sorgulamaları bittikten sonra söz konusu olmalıdır.  

 

B. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJESİ OLARAK 

CUMHURİYET SAVCISI 

  

İddia makamını oluşturan Cumhuriyet savcısı, C.M.K. m.201 hükmüne göre, 

sanığı, katılanı, tanıkları, bilirkişileri ve duruşmaya çağrılmış diğer kişileri doğrudan 

soracağı sorularla sorgulama hakkına sahiptir. İddia faaliyetini yürüten Cumhuriyet 

savcısının, iddianame aleyhine şahadet veren tanık, bilirkişi, duruşmaya çağrılmış 

diğer kişiler ve sanığı sorgulaması çapraz sorgulama niteliğinde olacaktır. 38 

 

 Cumhuriyet savcısı, m.201 hükmündeki düzenleme ile sahip olduğu soru 

sorma hakkını kullanırken savunma makamı ile aynı hak ve yetkilere sahiptir ve 

savunma makamından üstün hiçbir yanı bulunmamaktadır. Nitekim, çapraz 

                                                                                                                                          
başkanının da olduğu sonucuna varılır. Böyle bir yorumlama sonucunda mahkeme başkanının 
(başkanı) da maddede belirtilen şahıslara soru sorabilir.”( Çolak, a.g.e., s.170.) 
38 Özbek, savcının sanık lehine olan delilleri de toplamakla yükümlü olduğundan soru sormasının 
niteliğinin farklı olduğunu ifade etmektedir. Şöyle ki: “Doğrudan soru yöneltmede taraflar kendi 
tanıklarına kendi iddialarını doğrulayıcı, karşı tarafın tanığının söylediklerinin ise gerçeği 
yansıtmadığını açığa çıkarmaya yönelik sorular soracaklardır. … Ancak savcı, hem sanığın lehine hem 
de aleyhine olan tüm delilleri toplamakla mükellef olduğundan, bu şekilde bir ayrım yapması yanlış 
olacaktır. Savcının doğrudan soru yöneltme aşamasındaki tek amacı maddi gerçeğin ortaya 
çıkarılmasıdır. Elbette bu durum, savcının da savunma tanıklarının veya sanığın ifadelerinin 
doğruluğunu sınayıcı sorular sormasına engel teşkil etmez.” (Özbek, a.g.e., s. 808-809) Cumhuriyet 
savcısı, sanık lehine olan delilleri de toplamakla yükümlü olmasına rağmen iddia görevini yerine 
getirmektedir. Anglo- Amerikan Ceza Yargılaması’nda da sanık lehine olan hususları dikkate alan, 
hatta bu gerekçe ile ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken sanığın alt mahkemede 
yargılanmasına karar verebilen veya sanığa bir şans daha vermek amacıyla aleyhindeki ithamı geri 
çeken savcılık, duruşma safhasında gerçeğin iki tarafın davasını ortaya koyması ile anlaşılacağı 
anlayışıyla, ithamnamenin doğruluğunu ortaya koymaya çalışmakta ve ithamname aleyhine tanıklık 
yapanları çapraz sorgulamaya tabi tutmaktadır. 
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sorgulama, esas olarak sanığın ve savunmanın haklarının korunmasına hizmet 

ettiğinden ve m. 201 hükmü de savunma hakkını güçlendirici nitelik taşıdığından, 

iddia makamına ayrıcalıklı bir konum sağlanmaması hükmün amacına hizmet 

etmektedir.  

 

Cumhuriyet savcısı C.M.K. m. 188/1 gereği, duruşmada mutlaka hazır 

bulunacaklar arasında sayılmakla birlikte, aynı hükmün 2. fıkrası ile, sulh ceza 

mahkemesi duruşmalarının Cumhuriyet savcısının yokluğunda yapılacağı 

düzenlenmiştir.39 İlgili hükümle birlikte, sulh ceza mahkemesi yargılamalarında 

Cumhuriyet savcısının soru sormasının söz konusu olmayacağı açıktır. Müdafiin ve 

sanığın soru sorma imkanına sahip olduğu sulh ceza yargılamalarında savcının 

yokluğu sebebi ile bu imkandan mahrum bırakılması, sulh ceza yargılamalarında 

sanık lehine bir ayrıcalık yaratmıştır. 40  

 

C. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJESİ OLARAK   

     MÜDAFİ ve SANIK 

 

Müdafi, 5271 sayılı C.M.K. m. 2/1,(c) hükmüne göre, şüpheli veya sanığın 

ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukattır.41 Sanığın kanuni temsilcisi, eşi ve 

                                                 
39 1412 sayılı Yasada da m.219 hükmü olarak aynen yer alan hüküm, doktrinde eleştirilmektedir.  
Yurtcan’a göre ”21’nci yüzyılda hala savcısız duruşma yapılmasını anlamak mümkün değildir.”  
(Erdener Yurtcan, Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yorumu, Istanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, 
s.136.) 
40 Sulh ceza mahkemelerinde yargılama konusu olan suçların asliye ve ağır ceza mahkemeleri 
huzurundaki suçlara göre, daha hafif suçlar olmaları veya Cumhuriyet savcısının yer almıyor ve 
dolayısıyla soru soramıyor olması, uygulamada soru sorma hakkı olanlara bu hakkın kullandırılmaması 
tehlikesini taşımaktadır. Özellikle sanık ve müdafi açısından belirtilmelidir ki kişinin yargılandığı suç 
ve öngörülen ceza ne kadar hafif olursa olsun, aleyhindeki şahadeti sorgulayarak adaletin tecellisine 
yardımcı olma hakkı elinden alınmamalıdır.  
41 Müdafiliğin niteliği doktrinde tartışılmakta ve bu konuda bir takım farklı görüşler ileri 
sürülmektedir. “Müdafiin sanığın temsilcisi, yardımcısı, bağımsız bir adalet organı ve savunma 
kurumunun temsilcisi olduğu biçiminde farklı fikirler mevcuttur.” (Selman Dursun, “5271 sayılı 
CMK’da Müdafi”, Hukuki Perspektifler Dergisi,  Sayı :3, Nisan 2005, s. 125.) Doktrinde baskın 
olan görüşe göre, müdafi, sanığın yardımcısıdır. Kunter Yenisey’e göre, müdafi sınırlı bazı durumlar 
dışında  sanığın temsilcisi değildir ve sanıkla arasında “hizmet” ilişkisi vardır. (Kunter, Yenisey, a.g.e., 
C.I, s. 215-217.) Erem’e göre de, ceza davalarının kamu niteliği ve ceza sorumluluğunun kişiselliği 
sebebiyle, müdafi sanığın temsilcisi olarak kabul edilmemelidir. (Erem, a.g.e., s.172.) Müdafiyi, 
“...sanığın beraat etmesi veya hakettiğinden çok ceza almaması için çaba göstererek, bu suretle maddi 
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vekilinin ferdi müdafaa makamını oluşturduğu ifade edilirken, müdafiliğin kamusal 

müdafaa makamını oluşturup, suçtan devletin de sorumlu olması sebebiyle, müdafiin 

bir kamu görevi yaptığı belirtilmiştir.42 Sanık ise, C.M.K. m.2’de; “kovuşturmanın 

başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan 

kişi” olarak tanımlanmıştır.    

 

C.M.K. m. 201’e göre müdafi doğrudan, sanık ise mahkeme başkanı veya 

yargıç aracılığıyla soru sorma imkanına sahiptir. Müdafi ve sanığın, aleyhe tanıklık 

yapan tanık, bilirkişi ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, katılan, katılan sıfatını 

almamış mağdur veya suçtan zarar görene yönelteceği sorular çapraz sorgulama 

niteliğini taşıyacaktır.  

 

Sanığa tanınan soru sorma imkanının doğrudan değil yargıç aracılığıyla 

kullanılacak olması, sanığın hukukçu olmamasından kaynaklanmaktadır 

kanaatindeyiz. Sanık, hukukçu olmayan buna karşılık hukukçu yardımından 

faydalanabilen kişidir. Dolayısıyla, sorgulama sırasında sorgulamanın kurallarına, 

sınırlarına aykırı, sorgulamanın amacına hizmet etmeyen, gereksiz, zaman kaybına 

yol açıcı sorular sorabilecektir. Soruların hukuksal etkilerini gereği gibi takdir 

edemeyeceğinden, aynı hukuksal etkiyi  doğuran soruları yineleyebilecek, bir sorunun 

dava konusunu aydınlatıcı ve şahadeti çürütücü mü yoksa sadece sorgulananın 

şahsına saldırı niteliğinde mi olduğunu gereği gibi takdir edemeyecektir.43 

 

Müdafiin hazır bulunmadığı yargılamalarda sanığın, kendi lehine yapılacak 

doğrudan soru sormadan mahrum kalacağı açıktır. Müdafiin duruşmada yer alması,  

                                                                                                                                          
gerçeğe ulaşılmasına yardım eder” şeklinde belirleyen Centel/ Zafer,  müdafiyi sanığın yardımcısı ve 
bağımsız bir adalet organı olarak kabul etmektedir. (Centel, Zafer, a.g.e., s.150-155.) Yurtcan’a göre 
de müdafi, “...hukuk kurallarını bilen kişi olarak  sanığın yardımcısıdır.” (Yurtcan, Ceza Yargılaması 
Hukuku 2005,  s. 171.) 
42 Kunter, Yenisey, a.g.e., C. I., s. 213-216. 
43 Özbek, sanık ve katılana doğrudan soru sorma imkanının tanınmamış olmasının gerekçesini, bu 
kişilerin çoğunlukla hukuk eğitimi almamış ve sorgulama sırasında duygusal davranarak mahkeme 
düzenini bozabilecek durumda olmalarına bağlamıştır. (Özbek, a.g.e., s.809) Donay da sanığa yüze 
karşı soru sorma hakkının tanınmamasını hukuksal bilgisinin olmaması varsayımına dayandırmakta, 
ancak bu düzenlemeyi disipline aykırı bir sorunun başkan veya yargıç tarafından zaten 
engellenebileceği gerekçesi ile eleştirmektedir. (Donay, a.g.e., s.261.)  
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kural olarak sanığın seçimine kalmış olmakla birlikte, 5271 sayılı C.M.K. ile getirilen 

yeni düzenlemelerle “belli ölçüde mecburi müdafi sistemi kabul edilmiştir.”44 

Mecburi müdafilik, sanığın lehine doğrudan sorgulama yapılabilmesi imkanının 

sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Mecburi müdafiliğin ve dolayısıyla, sanık lehine doğrudan sorgulamanın 

herhalükarda yapılacağı haller C.M.K. m. 150’de düzenlenmiştir. Buna göre üç 

durumda, sanığın müdafi tarafından temsili zorunludur; 1) sanık müdafi seçecek 

durumda olmadığını beyan edip, müdafi tayini isterse, 2) sanık, 18 yaşını 

doldurmamışsa veya sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak kadar malulsa, 

3) yargılandığı suçun müstelzim olduğu cezanın üst sınırı en az beş yıl hapis cezası 

ise. C.M.K m. 150 hükmünde ifade edilen zorunlu müdafilik hallerine ek olarak 

m.204 hükmündeki düzenleme de mahkeme tarafından müdafi tayinini 

öngörmektedir.  İlgili düzenlemeye göre, davranışları nedeniyle, duruşmada hazır 

bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürümesini tehlikeye sokacağı anlaşılan ve 

duruşma salonundan çıkarılan sanığın yokluğunda duruşmaya devam edilebilmesi 

için, müdafii yoksa, mahkeme tarafından barodan müdafi tayini istenecektir.  

 

Yukarıda belirtilen, müdafi tayinini zorunlu kılan durumdaki her sanık, lehine 

doğrudan çapraz sorgulama yapılacağından emin olarak yargılanma hakkına sahiptir. 

Ağır ceza mahkemesi bünyesindeki tüm yargılamalarda müdafi zorunlu hale 

geldiğinden, ağır ceza mahkemesi yargılamalarında sanık lehine çapraz sorgulama 

yapılmasının garanti altına alındığı çıkarımını yapmak yanlış olmayacaktır.   

 

Sanığın yanında ferdi müdafaa makamı olarak bulunabilecek, sanığın kanuni 

temsilcisi ve sanığın eşinin ise soru sorma hakkı yoktur. C.M.K. m.155’te, sanığın 

kanuni temsilcisine duruşma gün ve saatinin bildirilmesi, duruşmaya kabulü, talebi 

olursa mahkemede dinlenebilmesi ve sanığın eşinin, talebi üzerine mahkemede 

dinlenebilmesi yönünde bir düzenleme yer almasına rağmen sanığın kanuni temsilcisi 

                                                 
44 Zekeriya Yılmaz, Ceza Muhakemesi Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Yargılama Sistemi, 
Ankara, Seçkin, 2005, s. 62 
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ve eşinin sanık lehine sorgulama yapma hakkı yoktur. Cumhuriyet savcısının 

doğrudan çapraz sorgulama imkanına sahip olduğu, buna karşılık sanık lehine 

doğrudan çapraz sorgulamanın ancak müdafi tarafından yapılabileceği dikkate 

alınarak, sanığın lehine çapraz sorgulama yapılmasından mahrum kalmaması için 

müdafi yardımından faydalandırılması gerekmektedir.  

 

Sanığın yokluğunda duruşma yapılması durumunda sanık, soru sormak ve 

dolayısıyla şahsen çapraz sorgulama yapmak imkanını kullanamayacaktır. C.M.K. 

m.193 “hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz” kuralını koymakla 

beraber, yasaca ayrık tutulan hallerin bu kuralın istisnası olduğunu da hükme 

bağlayarak sanığın yokluğunda duruşma yapılabileceğini ortaya koymaktadır. C.M.K. 

m.197’de sanık hazır bulunmasa da müdafiin bütün oturumlarda hazır bulunma 

yetkisinin olduğu hükmü yer almaktadır. Ancak, sanığa müdafiden ayrı olarak 

sorgulama hakkının tanındığı ceza yargılamasında, sanığın yokluğunda yargılama 

yapılan hallerde, çapraz sorgulama müdafi açısından yapılsa dahi, sanık kendi 

aleyhindeki şahadeti duyma hakkından ve müdafie çapraz sorgulama için talimat 

verme imkanından  yoksun bırakılmaktadır.  

 

C.M.K. m. 195 hükmüne göre, sanığın yargılandığı suç, ceza olarak adli para 

cezasını veya müsadereyi veya her ikisini gerektiren bir suç ise, sanığa hazır olmasa 

da yokluğunda yargılamanın yapılacağını bildiren bir davetiye yollanmak suretiyle 

yokluğunda yargılama yapılabilmektedir. Bu durumda, sanık çapraz sorgulama 

hakkını kullanamayacağı gibi kendisi de çapraz sorgulanamayacaktır.  

 

C.M.K. m.196/5 gereği, hastalık, disiplin önlemi veya diğer zorunlu 

nedenlerle yargı çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiş olan 

sanığın, sorgusu yapılmış olmak kaydıyla, hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen 

oturumlar için getirilmemesine mahkemece karar verilebilecektir. Düzenleme  

sanığın hazır bulundurulması konusunda mahkemeyi yetkilendirmiş ve sanık veya 

müdafiin hazır bulunma talebine herhangi bir netice bağlamamıştır. Sanık, hazır 

bulunmayı talep etse dahi bunun yasaca bir anlamı bulunmamaktadır. Sorgusunun 
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ardından çapraz sorgulamaya tabi tutulabilecek sanık, kendi aleyhindeki tanıklığı 

dinleyemeyecek ve  tanıkları çapraz sorgulayamayacaktır.  

 

C.M.K. m. 200 gereği, bir tanığın veya suç ortağının sanığın yüzüne karşı 

gerçeği söylemeyeceğinden endişe edilirse, suç ortağının sorgusu veya tanığın 

dinlenmesi sırasında sanık, mahkeme salonundan dışarıya çıkarılabilecektir. Tekrar 

içeriye alındığı zaman tutanaklar sanığa okunacaktır. Suç ortağının sorgusunun veya 

tanığın dinlenmesinin ardından salona alınan sanığın çapraz sorgulama yapıp 

yapmayacağı belirsizdir. Hüküm, tanık veya suç ortağının sanığın yüzüne karşı 

gerçeği söylemeyeceği varsayımından hareket etmektedir. Dolayısıyla sanık 

tarafından şahsen yapılacak çapraz sorgulama sırasında da gerçeğin söylenememesi 

endişesi varlığını sürdüreceğinden, sanığın tanık veya suç ortağını  çapraz 

sorgulayamayacağını kabul, hükmün amacına daha uygun bir yorum olacaktır. Bu 

durumda, m. 200 hükmü, sanığın çapraz sorgulama yapmasının istisnalarından bir 

diğerini teşkil etmektedir.45 

 

D. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJESİ OLARAK  

     VEKİL SIFATIYLA DURUŞMAYA KATILAN AVUKAT ve  

     KATILAN 

 

C.M.K. m. 201 hükmünde, vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat ve 

katılana soru sorma imkanı tanınmıştır. Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat, 

sanığı, katılanı, tanıkları, bilirkişileri ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere doğrudan 

doğruya soru yöneltme imkanına sahipken katılan, ancak mahkeme başkanı veya 

yargıç aracılığı ile sorgulama yapabilecektir.  

 

                                                 
45 C.M.K.’nun iki hükmünde de sanığın kendi arzusu ile duruşmada hazır bulunmaktan muaf tutulacağı 
haller belirtilmiştir. C.M.K. m. 194/2’ye göre; sanığın, savuşması veya ara vermeyi izleyen oturuma 
gelmemesi halinde, önceden sorguya çekildiği taktirde mahkeme, davayı yokluğunda bitirebilmektedir 
ve C.M.K. m.196/1’e göre; sanık sorgusu yapılmış olmak kaydıyla duruşmada hazır bulunmaktan 
bağışık tutulmayı arzu etmesi halinde, duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutulabilmektedir. 
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Soru sorma hakkı tanınanlar arasında sayılmakta olan vekil sıfatıyla 

duruşmaya katılan avukat; katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza 

yargılamasında temsil eden avukattır. (C.M.K. m.2/1,d ) Katılma ise, mağdur veya 

suçtan zarar gören gerçek veya tüzel kişi veya malen sorumlunun, ilk derece 

mahkemesinin kovuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye değin 

şikayetçi olduğunu bildirerek kamu davasına,46 Cumhuriyet savcısının yanında şahsi 

iddia makamı olarak dahil olmasıdır.(C.M.K. m. 237/1)47  Vekil sıfatıyla duruşmaya 

katılan avukatın, avukatlığını yaptığı katılanı sorgularken yapacağı sorgulama esas 

sorgulama niteliğinde olacakken, vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat ve 

katılanın sanığı ve iddialarının aleyhine beyanda bulunan tanık, bilirkişi ve 

duruşmaya çağrılmış diğer kişileri sorgulaması çapraz sorgulama niteliğinde 

olacaktır. 

 

Cumhuriyet savcısının yanında ferdi iddia makamını teşkil eden vekil, 

Cumhuriyet savcısının sahip olduğu sorgulama yetkilerinin tümüne sahip kılınmıştır. 

Bu açıdan vekile, duruşma safhasında sorgulama anlamında oldukça geniş bir imkan 

verildiği  açıktır. Vekil, sanığı, katılanı, tanıkları, bilirkişileri ve duruşmaya katılmış 

diğer kişileri sorgulamaya tabi tutmak suretiyle, şahadet olarak mahkeme 

                                                 
46 5271 sayılı C.M.K. ile birlikte, şahsi dava kaldırıldığından, artık kamu davasını telaffuz etmenin 
taşıdığı bir anlam kalmamakla birlikte,  ilgili hükümde bu ifade kullanılmıştır.  
47İddia makamını savcı ile birlikte ferdin de işgal etmesi, kamu davasına suçtan zarar gören ferdin 
katılması demektir. (Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I,  s. 198.) “(Katılma) suçtan zarar gören kimselerin 
kamu davasında savcının yanı başında ve fakat ona bağlı olmaksızın, bir yetkili taraf hakkı ile yer 
alabilmeleri ve kendilerine tanınan hak ve yetkiler ve bu yolda konulan usullerle tahkikatın gidişine ve 
son hükmün çıkışına müessir olabilmeleridir.” ( Y.C.G.K., 16.05. 1945 tarih ve 27/10 sayılı karar için 
bkz. Osman Yaşar, Son Değişikliklerle Gözden Geçirilmiş Uygulamalı ve Yorumlu Ceza 
Muhakemesi Kanunu, Ankara, Cem Web Ofset, 2005, s.1069.) Zarar görene davaya katılma olanağı 
verilerek hem kendiliğinden hakkını almaya yönelmesinin önleneceği, hem de bildireceği kanıtlarla 
gerçeğin ortaya çıkmasında yararlı olacağı belirtilmiştir. (Yaşar, a.g.e., s.1058.) Katılan sıfatını almak 
için gerekli olan suçtan zarar görme kriterinin sınırları  genel olarak belirlenememekte, her olayın 
kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. "Suçtan zarar görmenin sınırlarını 
belirlerken, sanığa yüklenen ve cezalandırılması istenen fiille haklı bir çıkarı zedelenen kişinin, ceza 
koğuşturması konusundaki isteğini, kişide fiilin işlenmesinden doğan tatmin edilme ihtiyacını 
gözönüde tutmak ve bu haklı görüldüğünde, kişiye SZG (suçtan zarar gören) niteliği...” tanınmak 
gerekecektir. (Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku 2005, s.188.)  Suçtan zarar görme, Y.C.G.K. 
kararlarında açıkça, suçtan doğrudan doğruya zarar görenler için kabul edilmiş olup dolaylı yoldan 
zarar görenler kapsam dışı bırakılmaktadır. ( Y.C.G.K., 10.05.1993 tarih ve 2/122-148 sayılı karar, 
11.04.2000 tarih  ve 4/65-69 sayılı karar, 26.09.2000 tarih ve 10/156-164 sayılı karar, 1.10.1990 tarih 
ve 182-210 sayılı karar, 29.05.1989 tarih ve 7/147-209 sayılı karar, 8.03.1982 tarih ve 31-87 sayılı 
karar, 1.06.1999 ve 6/111-143 sayılı kararlar için bkz. Yaşar, a.g.e., s. 1064-1089.) 
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tutanaklarına girmesini ve hükme etkili olmasını istediği her türlü hususu gündeme 

getirebilecektir.  

 

C.M.K. m. 201, avukatı tarafından sorgulama yapılacak olmakla birlikte, 

katılana sanığın konumuna benzer bir konum vererek, mahkeme başkanı veya yargıç 

aracılığıyla olsa dahi  şahsen sorgulama yapma imkanı tanımıştır. Katılanın doğrudan 

sorgulama yapma hakkına sahip olmamasının gerekçesi tıpkı sanıkta olduğu gibi 

hukukçu olmamasından kaynaklanmaktadır. 48   C.M.K. m. 201, katılan sıfatını almış 

mağdur veya suçtan zarar görene soru sorma imkanı verirken, katılan sıfatını 

almamış mağdur ve suçtan zarar görenin soru sorma hakkı yoktur. Sorgulama hakkı 

sadece katılan sıfatını almış mağdur veya suçtan zarar gören açısından söz 

konusudur.  

 

Mağdur ve şikayetçi,49 tanık olarak da dinlenebileceklerdir. (C.M.K. m. 236)  

Mağdur ve şikayetçinin, katılan sıfatını alması ve mahkeme tarafından tanık olarak 

dinlenmek üzere çağrılması durumunda katılanın soru sorma hakkı açısından özel bir 

durum ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; C.M.K. m. 236 hükmü, mağdur ve şikayetçinin 

tanık olarak dinlenmesinde, yemin hariç, tanıklığa  ilişkin hükümlerin uygulanacağını 

hükme bağlamıştır. Tanıkların dinlenmesine ilişkin m. 52/1 “her tanık, ayrı ayrı ve 

sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir” hükmünü koymak suretiyle tanıklık 

etmezden evvel tanıkların diğer tanıkları dinlemesini önlemektedir. C.M.K. m.52/1 

hükmünün mağdur ve şikayetçi için de söz konusu olacağını kabul edecek olursak, 

duruşma başlarken mağdur ve şikayetçinin de duruşma salonundan dışarıya 

çıkarılması gerekecektir ki, bu da onların katılan sıfatıyla yapacakları sorgulama 

imkanlarını ellerinden alacaktır.  

 

 

 

                                                 
48 Aynı görüşte olan Donay için bkz. Donay, a.g.e., s.261. 
49 İlgili hükümde, katılmaya ilişkin hükümlerden farklı olarak suçtan zarar gören değil şikayetçi mevzu 
bahis edilmektedir. “...(Ş)ikayetçi terimi mağdur yanında suçtan zarar göreni de içine alan daha geniş 
bir anlamı ifade etmektedir.” (Özbek, a.g.e., s.891.)   
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E. ÇAPRAZ SORGULAMANIN SÜJESİ OLARAK BİLİRKİŞİ 

 

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy 

ve görüşü alınabilecektir. Ancak, bilirkişi, yargıçlık mesleğinin gerektirdiği genel ve 

hukuki bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda dinlenemeyecektir. Bilirkişinin 

görüşünün alınmasına mahkeme tarafından re’sen karar verilebileceği gibi,  

Cumhuriyet savcısı, katılan, vekil, sanık, müdafi veya kanuni temsilcinin istemi 

üzerine de karar verilebilecektir. (C.M.K. m.63) 50  

 

Bilirkişiler, m. 201 hükmünde sadece kendilerine soru yöneltilebilecek süjeler 

arasında sayılmakta ve Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil, sanık ve katılana tanınan  

soru sorma hakkı bilirkişilere tanınmamaktadır. Ancak, C.M.K. m. 66/6 ile, 

bilirkişilerin de gerekli olması halinde sanık veya mağdura51 soru sorabileceği 

düzenlenmiştir. Bilirkişinin duruşma safhasında sanık ve mağdura soru sorması, 

sanık ve katılan açısından m. 201’de getirilen düzenlemeyi hatırlatır şekilde 

doğrudan değil,  mahkeme başkanı veya yargıç aracılığı ile olacaktır. Ancak, sanık ve 

katılanın sorgulamasından farklı olarak bilirkişinin soru sormasında, mahkeme 

başkanı veya yargıç bilirkişinin doğrudan soru sormasına izin verebilecektir.52 

Bilirkişilerin sanık ve mağdura soru sorması, raporunu doğru hazırlayıp, görüşünü 

                                                 
50 1412 sayılı C.M.U.K.’nın konuyu düzenleyen ilgili 66. hükmü; “(ç)özümü özel veya teknik bir 
bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin rey ve mütalaasının alınmasına karar verilir” demek suretiyle, 
belirtilen durumda, bilirkişi tayinini zorunlu kılıyordu. C.M.K., bilirkişi tayinini mahkemenin takdirine 
bırakmıştır. Kunter, Yenisey bu konuda; “2004 kanun koyucusu mülga CMUK 66/1’deki bilirkişiyi(e) 
başvurma mecburiyetini, yerinde bir şekilde terketmiş ve bilirkişi görevlendirilmesini takdire 
bırakmıştır” şeklinde görüş belirtmektedir. (Kunter, Yenisey, 2005 Eki, s. 200.) 
51 İlgili hükmün Hükümet Tasarısındaki düzenlemesinde bilirkişinin soru sorabileceği kişiler arasında 
mağdur belirtilmemişti. Hükümet Tasarısında  m. 67/5  olan ilgili hüküm için bkz. Yurtcan, Yeni Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve Yorumu,  s. 476.  
52 1412 sayılı C.M.U.K.’da da benzer bir düzenleme yer almaktaydı. C.M.U.K. m.73 hükmüne göre, 
bilirkişiler gerekli gördükleri taktirde, raporlarını hazırlamak için tanıkları dinleyip sanığı 
sorgulayabilecekler, izin verildiği taktirde tanıklara veya sanığa doğrudan doğruya soru 
sorabileceklerdi. Doktrinde, m. 73 gereği bilirkişiye verilen sanığa doğrudan doğruya soru sorma 
hakkı, yargıç tarafından sanığın sorgusu niteliğinde kabul edilmiş ve buna gerekçe olarak da; 
bilirkişinin yargıç huzurunda ve onun izni ile soru sorması gösterilmiştir. (Ali Kemal Yıldız, Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Sanığın Sorgusu, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992), s.4.) 
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gerçeğe en yakın şekilde belirtebilmek amacıyla olacağından çapraz sorgulama 

niteliği taşımamaktadır.  

 

III. SANIĞIN ÇAPRAZ SORGULANMASI 

 

C.M.K. m.201 gereği, Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil sıfatıyla duruşmaya 

katılan avukat ve katılan sanığa soru sorabileceklerdir. Sanığın Cumhuriyet savcısı, 

vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat ve katılan tarafından sorgulanması çapraz 

sorgulama niteliğini taşıyacaktır.    

 

Sanık, m.201 hükmünden bağımsız olarak, mahkeme başkanı veya yargıç 

tarafından sorguya tabi tutulmaktadır. Sorguya ilişkin hükümler, İfade ve Sorgu 

başlığı ile yasanın birinci kitabının beşinci kısmında düzenlenmiştir. C.M.K. m.145 - 

m.146 ile “ifade ve sorgu için çağrı”, m.147 - m.148 ile ise “ifade ve sorgu usulü” 

düzenlenmiştir.53 C.M.K. m. 201 gereği sanığa soru sorulması ancak, sanığın 

sorgusunun hitamının ardından söz konusu olabilecektir. Sorgu yapıldığı gerekçesi 

ile, mahkeme başkanı veya yargıç tarafından, sanığın sorgulanması engellenmemeli, 

sanığın sorgudan bağımsız olarak taraflarca  sorgulanmasına izin verilmelidir. 

 

1412 sayılı C.M.U.K.’da da yer alan sorgu, tahkik sistemi özellikleri taşıyan 

Türk Ceza Yargılaması açısından, duruşma safhasının temel kurumlarından birisidir. 

Sanığın sorgusu mutlaka yapılmalıdır. Sorgu yapılmadan hüküm verilemeyeceğine 

yönelik olarak Yargıtay tarafından verilmiş çeşitli kararlar   vardır.54 Alt sınırı beş yıl 

                                                 
53Sorguya ilişkin hükümlerin birlikte yer aldığı ifade alma, şüphelinin Cumhuriyet savcısı veya kolluk 
tarafından ifadesinin alınmasıdır. Şüpheli, C.M.K. m. 2/1,a’ya göre, soruşturma evresinde, suç şüphesi 
altında bulunan kişi, soruşturma evresi ise, C.M.K. m. 2/ 1,d hükmüne göre,  yetkili mercilerce suç 
şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir. Şüphelinin ifadesi, kolluk 
veya Cumhuriyet savcısı tarafından alınmaktadır. Soruşturma safhasında şüpheli yargıç tarafından 
dinlenecekse, ki bu dinlemeyi yapacak olan sulh ceza yargıcı olacaktır; yargıcın şüpheliyi dinlemesinin 
adı yine “sorgu” olmaktadır. Sanık mahkeme huzurunda, soruşturma safhasındaki ifade veya 
sorgusunun içeriği ile çelişki halinde  beyanda bulunduğu taktirde; çelişkili önceki ifade mahkeme 
huzurunda okunabilmektedir.(C.M.K., m.213)      
54 “Duruşmada sanığın sorgusu yapılmadan beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır”, “…sanık 
sorguya çekilmeden karar verilmesi doğru değildir”, “…236’ncı maddeye aykırı olarak iddianame 
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veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere sanığın sorgusu 

istinabe suretiyle de yapılabilmektedir. (C.M.K. m.196/2) Ancak, alt sınırı beş yıl ve 

daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar için sorgu, hükmü verecek mahkemece 

yapılmalıdır.55  

 

Sorgu, soruşturma evresinde sulh ceza mahkemesi yargıcı tarafından 

şüphelinin, kovuşturma evresinde ise yargılamayı yapan mahkeme veya yargıç 

tarafından sanığın beyanının alınmasıdır.56 Sorgu, sadece yargıç tarafından 

yapılabilecek bir işlemdir.57  Sorgu, C.M.K. m.192’ye göre mahkeme başkanı veya 

yargıcın görevleri arasında yer alır. Sorgu yemin tahtında olmaksızın yapılacaktır. 

Sanık yalan söylese dahi bunun için cezalandırılmayacaktır.58 Sanık, mahkeme 

                                                                                                                                          
okunmadan ve sanık sorguya çekilmeden hüküm verilmesi yolsuzdur.” (Yurtcan, Ceza Yargılaması 
Hukuku 2005, s.416.) 
55 1412 Sayılı C.M.U.K. m.226/3’e göre sanık ağır cezalı suçlarda da istinabe suretiyle sorguya 
çekilebiliyordu. Ancak, 5271 sayılı yasa, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak sanıkların sorgusunun 
istinabe ile yapılması imkanını kaldırmıştır. 
56 Sorgunun niteliği doktrinde tartışma konusu olmuş ve bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
Bu görüşlere göre sorgu, bir ispat vasıtası, bir müdafaa vasıtası ve hem ispat hem de müdafaa vasıtası 
olarak nitelendirilebilecektir. Sorguyu ispat vasıtası olarak nitelendiren görüşe göre sorgu, maddi 
hakikatin araştırılması amacının gerçekleştirilmesine yönelik araçlardan birisi ve bu niteliğiyle bir delil 
kaynağıdır. Sorguyu müdafaa vasıtası olarak nitelendiren görüşe göre ise sorgu, ferdi müdafaa 
makamını oluşturan sanığın görüşlerini serbestçe açıklaması için bir imkan ve haktır. “Bağımsız bir 
organ olan hakime sanığın meramını serbestçe anlatabilmesi, ceza muhakemesi hukuku garantilerinin 
en önemlilerindendir.” (Feridun Yenisey, Hazırlık Soruşturması ve Polis, İstanbul, Beta, 1991, 
s.148.)  Bizim de katıldığımız görüşe göre ise sorgu hem bir ispat vasıtası hem de bir müdafaa 
vasıtasıdır. Sorgunun amacı tek yönlü olmayıp 1412 sayılı C.M.U.K. m.135 hükmünün gerekçesinde 
de izah edildiği gibi hem suça ilişkin delil elde etmek hem de, kişiye müdafaa vasıtası sunmaktır. 
Sorgunun niteliğine ilişkin görüşler için bkz. Yıldız, Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın 
Sorgusu,  s.5-7. 
57 Sorgu için “hakim işlemi” ifadesini kullanan Canak için bkz. Canak, a.g.e.,, s. 13.  
58 Kunter-Yenisey, Anglo- Sakson ülkelerde yemin tahtında sanık beyanının alınmasını, sanığı bir de 
yalancı tanık durumuna sokabilen ve bundan cezalandırılmasına yol açan, insan yaradılışına aykırı bir 
sistem olarak nitelendirmektedir. (Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I. s.597.) “Mecburiyet bazen ceza ile 
sağlanmak istenir ve sanık tanıklığa zorlanır. Anglosakson memleketlerinde uygulanan sistem budur. 
Sanık delil olmak üzere beyanda bulunmaya mecbur değildir, fakat beyanda bulunmak isterse tanık 
gibi yemin etmeğe ve doğru söylemeye mecburdur. Aksi taktirde yalan tanıklık cezası ile 
cezalandırılır. Sanığı kendi muhakemesinde tanık durumuna sokan bu sistem sanığı ya yalan yere 
yemin etmeye mecbur edip munzam bir ceza ile cezalandırılmasına sebep olur, yahut ceza korkusu ile 
hiçbir beyanda bulunmamasına yol açar. Bazan da sanığın yalan beyanının , tanık beyanından ayrıca 
bir muhakeme hilesi olarak cezalandırılması istenir. Bu sistem de sanığın ya munzam ceza görmesine 
veya susmasına sebep olur. Sanığın yalan söylemesi bile icabında hakim için kıymetli olabilir. 
Çelişikliğe düşmesi, diğer delillerin kıymetlendirilmesinde büyük rol oynar.”(Kunter, Yenisey, a.g.e., 
C.I., s.431.) Öztürk/Erdem/Özbek’e göre ise “her insan eziyetten kaçar”, dolayısıyla sanığın da 
cezalandırılmanın yaratacağı “eziyetten” kaçmak için yalan beyanda bulunması insan doğası gereğidir. 
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huzurunda yemin tahtında beyanda bulunmadığından, çapraz sorgulanması da 

sorgusu gibi yemin tahtında olmaksızın yapılacaktır. 

 

Sanığın sorguda mutlaka konuşmak ve beyanda bulunmak mecburiyeti 

bulunmamaktadır. Sanık, isterse hiçbir beyanda bulunmama hakkına sahiptir. 

Sorguyu yapan mahkeme başkanı veya yargıç tarafından C.M.K. m. 147/ 1,(e) hükmü 

gereği, susma hakkı olduğu yani kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada 

bulunmama hakkı olduğu sanığa bildirilmelidir.59 Sorgu sırasında susma hakkını 

kullanmayı seçen ve beyanda bulunmayan sanık, çapraz sorgulamaya da tabi 

tutulamayacaktır. Ancak, beyanda bulunmayı seçen sanığın, susma hakkını 

kullandığını bildirerek çapraz sorgulamadan muafiyet talep etmesi durumunda nasıl 

bir yol izleneceği hususu tartışmaya açıktır. Sanığın susma hakkını sorgu safhasında 

kullandığı taktirde çapraz sorgulamadan muaf olabileceği, aksi taktirde, sorgusu 

yapıldıktan sonra susma hakkını kullanamayacağını kabul; çapraz sorgulamadan 

muaf olabilmek için sanığın sorgu safhasından susma hakkını kullanması ve kendisi 

için bir müdafaa vasıtası olan sorgudan faydalanamaması sonucunu doğuracaktır. 

Buna karşılık, çapraz sorgulamada susma hakkını kullanması ise, sanığın lehe tüm 

savunma imkanlarını kullanmasına karşılık, beyanının güvenilirlik testinden 

geçirilmesinden muafiyeti  neticesini doğuracaktır. Kanaatimizce, sanık sorguda 

susma hakkını kullanmamış olsa dahi, çapraz sorgulamada bu hakkını 

kullanabilecektir. Aksini kabul sanığın, müdafaa vasıtasını elinden almak olacaktır. 

Sanığın susma hakkını kullandığı sorulara ve sanığın beyanına ilişkin takdir yetkisi 

yargıçtadır. Bu durum, Anglo- Amerikan hukukunda sanığın yeminsiz yani çapraz 

sorgulamaya tabi tutulmayan beyanının, yeminli yani çapraz sorgulanan beyanının 

değerinden daha hafif olarak değerlendirilmesi gibi ele alınabilecektir.   

                                                                                                                                          
(Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e., s. 438.) Centel/ Zafer’e göre ise, sanık açısından yalan söylemek bir 
savunma şeklidir. (Centel, Zafer, a.g.e., s.194.) 
59Y.C.G.K. sanığa haklarının hatırlatılmamasını mutlak bir bozma sebebi olarak kabul etmektedir. 
(Yaşar, a.g.e., s.566.) İlgili hükmün gerekçesinde de  susma hakkının önemi üzerinde durulmuş ve 
“(s)usma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. ncı maddesinde yer alıp en temel insan 
haklarından birisini oluşturan suçsuzluk karinesinin tamamlayıcı unsurudur” denilmiştir. (Noyan, 
a.g.e., s.339) Susma hakkının kullanılması cezaya etki eden bir durum değildir. Susma hakkını 
kullanan sanık hakkında bu durum verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına çevrilmemesi 
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Sorguda, C.M.K. m. 147/1,(a) gereği olarak öncelikle kimlik tesbiti 

yapılmaktadır. Sanık mahkeme huzurunda kimliğine ilişkin kendisine yöneltilen 

soruları doğru yanıtlamak mecburiyetindedir. Kimlik bilgileri kapsamında sanığa 

sorulabilecek hususlar; adı, soyadı, yaşı, vatandaşlığı, öğrenim durumu, medeni 

durumu, nüfusa kayıtlı olduğu yer, ikametgah adresi gibi hususlardır.60 Sanık, susma 

hakkına sahip olsa dahi, sorgusu sırasında kendisine sorulacak, kimlik tesbitine 

ilişkin soruları doğru olarak yanıtlamakla yükümlüdür. 61 C.M.K. m.147/1,(g) 

hükmüne göre, sorgu sırasında sanığa kişisel ve ekonomik durumu da sorulacaktır. 

Sanığın kişisel durumundan, medeni durumu, tahsil derecesi, sosyal statüsü, çocuk 

sahibi olup olmadığı, sabıkası olup olmadığı gibi durumların anlaşılması gerektiği 

ifade edilmektedir.62 Hükümde sanığın kimliğine ilişkin bilgileri doğru olarak 

yanıtlamakla yükümlü olduğu belirtilmekle beraber, kişisel ve ekonomik durumuna 

ilişkin sorulara yönelik böyle bir yükümlülük getirilmemiştir. Sanık arzu ederse bu 

noktalarda da susma hakkını kullanabilecektir.63  

 

Sanığın kimlik bilgileri, kişisel, ekonomik durumu sorgu sırasında yargıç 

tarafından sorulacak hususlar olmakla birlikte, çapraz sorgulamada da bu konular 

gündeme getirilebilmelidir. Taraflarca yargıç tarafından eksik bırakıldığı düşünülen 

                                                                                                                                          
veya ertelenmemesi nedeni olarak kullanılamaz. Aksi durum bozma nedeni olacaktır. (Malkoç, 
Yüksektepe, a.g.e., .s.420.) 
60 A.e., s.425. 
61 Doktrinde, sanığın sorgusu sırasında birtakım soruları cevaplamak zorunda bırakılması 
eleştirilmektedir. Sanığın savunmasını hakkıyla yapabilmesi için kimliğine ilişkin bilgileri de saklama 
hakkı bulunması gerektiği ifade edilmekte, aksini kabulde doğruyu söylemeyen sanığın cezai 
yaptırımla karşılaşabileceği ifade edilmektedir. (Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.431.) Sanık kimliğine 
ilişkin olarak kendisine sorulacak soruları doğru olarak yanıtlamakla yükümlü olmasına rağmen bu 
yükümlülüğe uymadığı taktirde kendisine nasıl bir yaptırım uygulanacağı belirsizdir. Eski T.C.K. 
döneminde memurların kimlik ve şahsi vasıflar hakkındaki sorularını cevapsız bırakmayı düzenleyen 
T.C.K. m.528’in uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmakta ve bu hükmün uygulamada çıkaracağı 
problemler dikkate alınarak Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nun kimliği konusunda susan veya yalan 
söyleyen sanık karşısında çaresiz olduğu ifade edilmekteydi. (Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e., s.441.) 
Yeni T.C.K.’nın getirdiği düzenleme ile sanık başkasına ait kimlik bilgilerini kendisininkiymiş gibi 
verdiğinde sanığın, T.C.K. m.267’de düzenlenen iftira suçunu ve m.268’de düzenlenen başkasına ait 
kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarını işlediği kabul edilebilecektir. Ancak, sanığın 
kimliğine ilişkin sorulara cevap vermekten kaçındığı durumda yeni T.C.K. döneminde de bunun bir 
suç oluşturmayacağı söylenebilmektedir. ( Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.420.) 
62 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.425. 
63 A.e.   
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veya çapraz sorgulama ile ulaşılmak istenen amaca ulaşabilmek için, kişisel, 

ekonomik veya kimliğe ilişkin konular hakkında sanık sorgulanabilmelidir.  

 

Sorguda, sanığa herhangi bir müdahale olmadan bildiklerini anlatma imkanı 

verilmeli ve sonunda konunun aydınlatılabilmesine imkan veren sorular sorularak 

verilecek yanıtlar tutanağa geçirilmelidir.64 Sanık sorguya çekildiğinde önce olay 

hakkında bildiklerini söyler; sonra, belli noktalardaki sorulara cevap verir.65 Sanık, 

yargıcın “ne, kim, neden, niçin, nerede ve ne zaman, kiminle, hangi vasıtayla”66 

soruları doğrultusunda açıklamalar yapacaktır. Yargıcın sorgu sırasında yönelttiği 

“ne, kim, neden, niçin, nerede ve ne zaman, kiminle, hangi vasıtayla” soruları esas 

sorgulama niteliği taşımaktadır. Çapraz sorgulama bu beyanlar hakkında olabileceği 

gibi, tamamen bağımsız konuda da olabilecektir. 67  

 

Sorgunun ardından, m. 201 gereği soru sorma hakkına sahip taraflardan 

öncelikle hangisine söz hakkı verileceği yasada düzenlenmemiştir. Anglo- Amerikan 

Ceza Yargılaması dikkate alınacak olursa, öncelikle sanık lehine hususların ortaya 

konması, müteakiben çapraz sorgulamaya geçilmesi, sorgulamaların bir sisteme 

kavuşturulması açısından daha uygun olacaktır kanaatindeyiz. Dolayısıyla 

kanaatimizce, sorgunun hitamını müteakiben, öncelikle müdafie söz hakkı 

verilmelidir. Böylece, çapraz sorgulamaya zemin oluşturacak beyanat mahkeme 

huzuruna getirilmiş olacaktır. Müdafiin sanığa soracağı soruların ardından sırası ile, 

Cumhuriyet savcısı, vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat ve katılan sanığa soru 

yönelterek, onu çapraz sorgulayabileceklerdir.  68 

                                                 
64 A.e., s.418,  
65 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.596. Sanığın sorguya çekilmesi genel ve özet olarak; kimlik tesbiti ile 
başlamakta, sanığa yüklenen suç anlatılmakta, müdafi yardımından faydalanma hakkı açıklanmakta, 
açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu açıklanmakta, kendisi aleyhine var olan şüphe 
nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine hususları ileri sürmek olanağı tanınmakta, kişisel ve ekonomik 
durumu hakkında bilgi alınmaktadır. (C.M.K. m.147) 
66 Yıldız, Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Sorgusu, s.39. 
67 Çapraz sorgulamanın konusu için bkz.:yuk.s.  9.     
68 Polonya Ceza Yargılaması’nda, tanık ya da bilirkişi söyleyeceklerini bitirdikten sonra; ilk önce 
kamu davacısı, sonra katılan, şahsi davacı, şahsi hak davacısı ve onun temsilcileri, bilirkişi, müdafi ve 
sanık tarafından soru sorulabilir. Tanığın sorgulanmasını talep etmiş olan muhakeme tarafı, soruları 
daima önce sorar. En son olarak da mahkeme üyelerine sıra gelir; ancak bunlar her zaman tamamlayıcı 
soru sorabilirler. (Waltos, a.g.m., s.363.) 
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C.M.K. m.196/2 ve m.196/6, sanığın sorgusunun istinabe yolu ile yapılacağı 

halleri düzenlemektedir. Bu iki durum, dolaylı olarak sanığın çapraz sorgulamadan 

muaf olduğu hallerdir. C.M.K. m.196/2 hükmüne göre, alt sınırı beş yıl veya daha 

fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere sanık, istinabe suretiyle 

sorguya çekilebilecektir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ve müdafie de 

bildirilecektir. Ancak Cumhuriyet savcısı ve müdafiin hazır bulunması şart değildir. 

Dolayısıyla Cumhuriyet savcısı hazır bulunmasa dahi sanığın sorgusu yapılabilcektir. 

C.M.K. 196/3, sorgu tutanağının duruşmada okunacağını hükme bağlamıştır. İstinabe 

yolu ile dinlenme talebini herhangi bir şarta bağlamayan hüküm ile, sanığa beş yıldan 

hafif hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından çapraz sorgulamadan kaçma imkanı 

tanınmıştır. İlgili hüküm, çapraz sorgulama hakkı bulunan süjelerden sadece 

Cumhuriyet savcısına sorgu için belirlenen günün bildirileceğini düzenlemek 

suretiyle, vekil ve katılanı, sanığı çapraz sorgulama hakkından mahrum 

bırakmaktadır.  

 

C.M.K. m.196/4 hükmüne göre;sanığın sorgusunun yapıldığı anda görüntülü 

ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi 

olanağının varlığı halinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılabilecektir. İlgili  

hüküm, uygulamada yer edinebildiği taktirde, m.196/2, sanık için bir çapraz 

sorgulamadan muafiyet durumu olmaktan çıkabilecektir. Bu durumda, taraflar 

görüntülü ve sesli işletişim araçları vasıtasıyla sanığı çapraz sorgulayabileceklerdir. 

C.M.K. m.196/6 gereğince de, sanığın yurt dışında bulunması ve duruşma gününde 

hazır olmasının güç olması halinde sanığın sorgusunun istinabe yolu ile 

yapılabileceğini hükme bağlamaktadır.  
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IV. TANIĞIN ÇAPRAZ SORGULANMASI 

 

A.GENEL OLARAK 

 

Uyuşmazlığın taraflarından olmayan, fakat uyuşmazlık konusu maddi sorunla 

ilgili, duyu organlarından en az biri aracılığıyla bilgi edindiği, adli bir faaliyet yürüten 

resmi makamlarca varsayılan üçüncü kişiye tanık denir.69 Tanıklar, yargılamanın 

tarafı değildirler.70 Tanıkların yargılamanın tarafı olmadıklarından bildiklerini doğru 

olarak söyleyecekleri, doğruyu söylememekte herhangi bir menfaatleri olmadığı 

kabul edildiğinden yemin tahtında şahadet verecekleri ve yalancı tanıklıkla itham 

edilebilecekleri kabul edilmiştir.71  

 

Tanıklık, kamu hukukundan kaynaklanan toplumsal ve kamusal bir görev 

olup,72 tanıkların yasada belirlenen bir takım istisnalar dışında mahkeme huzuruna 

gelme ve bildiklerini söyleme mecburiyetleri vardır. Çapraz sorgulamanın kabul 

ediliş ve uygulanış gerekçesi olan, herkesin kendisini suçlayan ve kendisi aleyhine 

şahadet veren tanıklarla yüzleşme ve onları sorgulama hakkının mevcudiyeti ve 

uygulanması ancak, tanıkların mahkeme huzuruna çıkmaya ve beyanda bulunmaya 

mecbur tutulması halinde söz konusu olabilmektedir. 73  C.M.K. m.210 “olayın delili, 

bir tanığın açıklamalarından ibaret ise, bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir” 

hükmünü getirmektedir. İlgili hükümle, mahkumiyetin dayanağı olabilecek tanık 

beyanının, çapraz sorgulama testinden geçmeksizin şahadet olarak kabul edilmemesi 

sağlanmış olmaktadır.   

 

                                                 
69 Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık,  Ankara, USA Yayıncılık, 1996,  s.28.  
70 Kunter, Yenisey, a.g.e., C. I. , s.586. 
71 Dinlenmezden önce gerçeği söylemesinin önemi, aksi yaktirde yalancı tanıklıktan cezalandırılacağı, 
yemin edeceği izah edilen tanık (C.M.K. m.53), m. 55’te gösterilen şekilde doğruyu söyleyeceğine dair 
yemin etmektedir. (C.M.K. m.54)   
72 Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık,  s.101. 
73 Tanığın mahkeme huzuruna gelme mecburiyeti C.M.K. m. 43, m.44 hükümlerinde, tanıklık 
yapmaktan çekinenlere uygulanacak yaptırım ise, m. 60 hükmünde düzenlenmiştir.   
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C.M.K. m.201 hükmüne göre; tanıklar, Cumhuriyet savcısı, vekil sıfatıyla 

duruşmaya katılan avukat, müdafi, sanık ve katılan tarafından sorgulanabilecektir. 

Mahkeme huzurunda beyanda bulunan tüm tanıklar çapraz sorgulamaya tabi 

tutulabilecektir. Tanıkların aleyhinde beyanda bulundukları tarafça sorgulanmaları 

çapraz sorgulama niteliğinde olacaktır. Çapraz sorgulama tanıkların mahkeme 

başkanı veya yargıç tarafından dinlenmesini müteakiben söz konusu olacaktır.74 

Mahkeme başkanı veya yargıcın tanığa soracağı sorular bittikten sonra taraflar söz 

alıp tanığı sorgulayacaklardır. Tanıkların taraflarca sorgulanması da yemin tahtında 

vuku bulacağından tanıkların yalancı tanıklıkla suçlanma ihtimali ve dolayısıyla 

doğru beyanda bulunma mecburiyeti sorgulanmaları sırasında da devam edecektir.  

 

Mahkeme başkanı veya yargıca, tanığı sorgulama imkanı konuyu aydınlatmak, 

tamamlamak ve tanığın bilgilerinin dayandığı durumları açıklığa kavuşturmakla 

sınırlı olarak verilirken, tanığı çapraz sorgulayacak süjelerin sorgulaması, böyle bir 

sınırlandırmaya tabi değildir.  

 

B. TANIĞIN  ÇAPRAZ SORGULANAMADIĞI DURUMLAR 

 

Her tanığın mahkeme huzurunda sözlü tanıklık yapması ve çapraz 

sorgulanmasının çeşitli istisnaları bulunmaktadır. Bunları 2 ana başlık altında 

toplamak gerekirse: tanıklıktan çekinme ve tanıklığın naip veya istinabe yolu ile 

alınması ve yazılı ifadenin okunulması ile yetinilmesi halleri tanığın çapraz 

sorgulanamadığı durumlardır. 

 

C.M.K. m.58/3, yukarıda belirtilen durumlardan ayrı olarak, tanığın 

sorgulama yetkisine haiz kişilerin yokluğunda tanıklık yapmasını düzenlemekle 

birlikte, tarafların çapraz sorgulama hakkını korumuştur. İlgili hükme göre, hazır 

                                                 
74 C.M.K m.58/1 gereği olarak mahkeme başkanı veya yargıç tarafından kimliğini tespite yönelik 
sorular sorulan tanık, sözü kesilmeden dinlenir. Ancak, şahadet verdiği konuların aydınlatılması, 
tamamlanması, bilgilerinin dayandığı durumların gereğince değerlendirilebilmesi için tanığa ayrıca 
soru sorulabilecektir. (C.M.K. m. 59/2)   
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bulunanlar huzurunda dinlenmesi tanık açısından ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu 

tehlike başka türlü önlenemeyecekse veya maddi gerçeğin ortaya çıkarılması 

açısından tehlike oluşturacaksa, yargıç hazır bulunma hakkı olanlar bulunmaksızın da 

tanığı dinleyebilecektir. Ancak, bu durumda ses ve görüntülü aktarma yapılacağı ve 

soru sorma hakkının saklı olduğu ayrıca düzenlenmiştir.  

 

1. TANIKLIKTAN ÇEKİNME  

 

Çapraz sorgulamanın istisnası olarak tanıklıktan çekinme, tanıklık 

yapılmasına rağmen belli konulara özgü olarak tanıklıktan çekinilmesinde söz 

konusudur. Tanıklıktan çekinme, belli konulara özgü olarak kullanılıyorsa, ilgili 

konulara ilişkin çapraz sorgulamada da tanıklıktan çekinme hakkı sebebi ile cevap 

vermekten çekinilebilecektir. Tanıklıktan çekinme hakkının kullanımı ile hiç tanıklık 

yapılmıyacak ise, artık çapraz sorgulamaya tabi tutulacak bir şahadet söz konusu 

olmadığından, çapraz sorgulamanın istisnası olma durumu söz konusu olmayacaktır. 

Yasa koyucunun tanıklıktan çekinme imkanı tanıdığı durumlar75 aşağıda tafsilatı ile 

incelenecek dört ana başlık altında toplanabilmektedir: sanık76 ile akrabalık bağı 

sebebiyle tanıklıktan çekinme, meslek sebebiyle tanıklıktan çekinme, kendisi veya 

yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme ve devlet sırrı niteliğindeki bilgiler sebebiyle  

tanıklıktan çekinme. 

 

Sanıkla akrabalık bağı, meslek, kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan 

çekinme hakkı olan kişilere, mahkeme başkanı veya  yargıç veya Cumhuriyet savcısı 

tarafından, gerekli görüldüğü taktirde77 çekinme sebeplerini meydana getiren olgular 

                                                 
75 Tanıklıktan çekinme hakkının,  tanığın yalan söyleme ihtimalinin mevcudiyeti sebebiyle kabul 
edildiği belirtilmektedir. (Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I. s.592.)  
76 C.M.K. m. 45/1, sadece sanıktan değil sanıkla birlikte şüpheliden de bahsetmektedir. İlgili 
tanıklıktan çekinme durumu, sadece sanıkla değil, şüpheli ile de akrabalık bağı bulunanlar için kabul 
edilmektedir.  Şüpheli ile ilgili tanıklıktan çekinme sebepleri, henüz soruşturma safhasında tanıkların 
beyanlarının alınmasında söz konusu olmaktadır. Soruşturma safhası, çalışma konumuzun dışında 
kaldığından, sadece sanık bahis konusu edilmektedir. 
771412 sayılı C.M.U.K.  m.51 hükmünde, çekinme sebeplerinin açıklanması talebini yapacak olanlar 
açıkça belirtilmemiş ve “talep üzerine tanık tanıklıktan çekilmesinin sebebini bildirir”  denmekle  
yetinilmişti.  
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sorulabilmektedir. ( C.M.K. m. 49) İlgili hükme göre, gerekli görüldüğü taktirde, 

tanığın çekinme sebeplerine ilişkin açıklaması yemin tahtında alınabilmektedir.  

 

C.M.K. m. 210/2 gereği olarak, tanıklıktan çekinen kişinin duruşmadan önce 

vermiş olduğu beyan veya ifadesine ilişkin tutanak da duruşmada okunamamaktadır.  

Tanıklıktan çekinme hakkını kullanması dolayısıyla mahkemede sorgulanamayacak 

tanığın ifadesinin okunması sanığı, sorgulama imkanı elinden alınmış tanıklıkla karşı 

karşıya bırakmaktadır ki bu durum A.İ.H.S. m.6/3,(d) hükmünün ihlali anlamına 

gelmektedir. Nitekim A.İ.H.M., Unterpetinger – Avusturya Davasında, bu yönde bir 

karar vermiştir. Soruşturma  safhasında ifadesi alınan fakat, yargılama sırasında 

sanıkla akrabalık sebebiyle tanıklıktan çekinen kişilerin, salonda yüksek sesle okunan 

ifadelerinin mahkumiyet hükmüne temel alınmasını A.İ.H.M., adil yargılanma 

hakkının ihlali olarak kabul etmiştir. Mahkeme, başvurucunun yargılamanın hiçbir 

aşamasında duruşmada ifadeleri okunan kişileri sorgulama imkanına sahip 

olmadığından hareketle adil yargılama yapılmadığına karar vermiştir.78  

 

a. SANIK İLE AKRABALIK BAĞI SEBEBİYLE  

     TANIKLIKTAN ÇEKİNME 

 

Sanık ile akrabalık bağı sebebiyle tanıklıktan çekinme, sanıkla arasında 

yasada sayılan akrabalık bağı olan kişilerin, tarafsız bir şekilde tanıklık 

yapamayacakları düşüncesiyle yer alan bir düzenlemedir.79 C.M.K. m. 45, sanığın 

nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi,80 kan veya kayın hısımlarından üst soy ve alt 

                                                 
78 Malkoç, Yüksektepe,  a.g.e., s.160. 
79 Kişilerin sanıkla olan yakınlıkları dolayısıyla tarafsız bir tanıklık yapamayacakları ve doğru söyleme 
mecburiyetine uyamayacakları ihtimal dahilinde olduğundan bu kişilere tanıklıktan çekinme imkanı 
tanınmıştır. Yurtcan, bu düzenlemenin sebebini; sanığın yakınları ve aile çevresi içinde sorun 
yaratmaktan kaçınmak ve bu kişileri  tanıklığa zorlayarak bunlardan alınacak beyanın, gerçeği 
bulmada fazla bir değer ifade etmemesi olarak açıklamaktadır. (Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku 
2005, s. 265.) İlgili hükmün Hükümet Tasarısı Gerekçesinde ise sanıkla akrabalık bağı sebebiyle 
tanıkların yalan beyana başvurabileceği ve tarafsız beyanda bulunamayacakları belirtilmiştir. (Noyan, 
a.g.e., s 180) 
80 Tanıklıktan çekinme imkanı tanınan eş, eski eş dahi olabilmektedir Doktrinde, eşin tanıklıktan 
çekinme imkanına sahip olması için mutlaka resmi nikahlı olması gerektiği, imam nikahlı olanlarla 
fiilen birlikte yaşamakta olanların tanklıktan çekinmesinin mümkün olamayacağı belirtilirken, 
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soyu,  üçüncü dereceye kadar kan hısımları, ikinci dereceye kadar sıhri hısımları ve 

sanıkla arasında evlatlık bağı bulunanları, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler 

olarak belirlemiştir. Tanıklıktan çekinme imkanına sahip olsa dahi, yaş küçüklüğü, 

akıl hastalığı veya akıl zayıflığı dolayısıyla tanıklıktan çekinmenin önemini 

anlayabilecek durumda olmayanlar kanuni temsilcilerinin rızası ile tanık olarak 

dinlenebileceklerdir. (C.M.K. m.45/2) 

   

Sanıkla akrabalık bağı, mutlak bir tanıklıktan çekinme sebebi değil, kişinin 

seçimine kalmış bir durumdur. Tanıklıktan çekinme hakkı olan kişilere bu durum, 

dinlenmeye başlanmazdan önce mahkeme başkanı veya yargıç tarafından izah 

edilmelidir (C.M.K. m.45/3). Bu hatırlatma yapılmadan alınan tanık beyanının 

hukuken bir değeri yoktur.81 Kendisine tanıklıktan çekinme hakkının varlığı izah 

edilmesine rağmen kişi, bu hakkını kullanmak istemeyebilir. Tanıklıktan çekinmeyen 

ve tanıklığa başlayan kişi, tanıklığının her anında bu hakkı kullanmaya karar verip 

tanıklıktan çekinebilmektedir. (C.M.K. m.45/3) 

 

Sanık ile akrabalık bağı dolayısıyla tanıklıktan çekinme imkanına sahip olan, 

buna rağmen tanıklıktan çekinmeyen kişilerin yemin etmekten çekinme hakları  

bulunmaktadır (C.M.K. m.51). İlgili hükme göre, tanığa istediği taktirde yemin 

tahtında olmaksızın tanıklık yapabileceğinin ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.82 

                                                                                                                                          
(Malkoç, Yüksektepe, a.g.e.,  s. 158) Kunter, bu görüşü, nişanlıya tanınan bir imkanın imam nikahlı 
eşe tanınmamasına yol açacağından eleştirmektedir (Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.592, dipnot 40) 
Nişanlılık durumunun varlığının, taraflarda ciddi evlenme niyetini gösteren olgularla desteklendiği 
taktirde kabul edilmesi gereği önerilmektedir. (Malkoç,  Yüksektepe,  a.g.e., s. 158.) İlgili hükümde, 
evlilik bağının sona ermesinin kayın hısımlarının tanıklıktan çekinme haklarını sona erdirip 
erdirmediği belirtilmemiştir. 1412 sayılı kanunun ilgili m. 47/3 hükmünde; “evlilik bağı kalmasa bile 
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sebepten civar hısımları” denmek suretiyle bu husus açıklığa 
kavuşturulmuştu. Yeni düzenlemede bu husustaki açıklık kaldırılmış olsa dahi bunun yeni anlam 
taşıyan bir değişiklik olmadığı kanaatindeyiz. Eski eşin tanıklıktan çekinme hakkına sahip olması gibi, 
evlilik bağı kalmasa dahi kayın hısımlarının da tanıklıktan çekinme hakkına sahip oldukları 
kanaatindeyiz.  
81 Donay, a.g.e., s .45, Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.160, Yaşar, a.g.e., s. 287. Ancak, bu şekilde 
alınan beyanlar hükme temel alınmamışlarsa, bu durumun eleştirilmekle yetinilerek bozma nedeni 
yapılmaması gerektiği belirtilmektedir. (Yaşar,  a.g.e.,s.287.) 
82 Hükümet Tasarısında m. 53 olan ilgili hükmün gerekçesinde, bu hatırlatma yapılmadan yemin 
ettirilen ve yalan beyanda bulunan kişinin suçlu sayılamayacağı belirtilmiştir. (Noyan. A.g.e., s.186) 
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Tanık bu imkanı kullanmayacak olsa dahi yargıç, tanığın yeminsiz tanıklık etmesine 

karar verebilecektir. 

 

Sanıkla akrabalık bağına sahip olması sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkına 

sahip olanlar, bu haklarını kullanıp tanıklıktan çekindikleri ve tanıklık yapmadıkları  

taktirde çapraz sorgulamaya da tabi olmayacaklardır. Çapraz sorgulama açısından 

önemli olan nokta, tanıklıktan çekinme hakkının varlığına rağmen bunu kullanmayı 

seçmeyip tanıklık yapanların çapraz sorgulanmasıdır. Tanıklıktan çekinmeyen, buna 

karşılık çapraz sorgulama sırasında, cevaplamak istemediği bir soru ile karşılaşan 

tanık, C.M.K. m.45/3 gereği tanıklıktan çekinme hakkını kullanabilecek ve 

tanıklıktan ayrılabilecektir. Ancak, tanıklıktan çekinme hakkını kullanmayan tanık, 

kendisine sorulan sorulara tanıklıktan çekinme hakkı olduğu gerekçesi ile cevap 

vermekten kaçınarak tanıklığa devam edemeyecektir. Tanıklıktan çekinmeyip, 

tanıklığa devam eden tanığın çapraz sorgulaması bir kısıtlamaya tabi olmaksızın 

devam etmelidir kanaatindeyiz.  

 

b. MESLEK ve SÜREKLİ UĞRAŞILARI SEBEBİYLE  

     TANIKLIKTAN ÇEKİNME 

 

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme, “Meslek ve 

Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme” kenar başlıklı C.M.K. m. 46’da 

düzenlenmiştir. Yasa koyucu, avukat- müvekkil, doktor- hasta ve mali müşavir- 

müşteri ilişkilerine özel bir nitelik vermiş ve ilgili meslek grupları ile ilişki kuran 

kişilerin iletişimlerini özgürce, korkmadan ve gizli kalacağına sonsuz bir güven 

duyarak yapmaları imkanını tanımıştır.83 Yasa koyucu, ilgili meslek gruplarının 

                                                 
83 M.46’nin Hükümet Tasarısındaki düzenlemesinde (m.48),  ilgili üç meslek grubu yanında, kolluk 
görevlileri de meslek sebebiyle tanıklıktan çekinme imkanına sahip kabul edilmişlerdi. İlgili 
düzenlemeye göre, kolluk görevlileri üç grup kişi hakkında elde ettiği bilgiler bakımından tanıklıktan 
çekinme hakkına sahip olacaktı; kendilerinin veya yakınlarının hayat ve sağlıklarını korumak amacıyla 
kimliklerini açıklamayı reddetmiş bulunan tanıkların, suçu ihbar etmiş olanların ve kolluğa suçlar ve 
suçlular hakkında sürekli bilgi veren kimselerin kimlikleri. (Yurtcan, Yeni Ceza Muhakemesi 
Kanunu ve Yorumu, s.471) Tasarının ilk hali bu şekilde olup, madde gerekçesinde benzer 
düzenlemelerin İtalya, Fransa ve İngiltere’de de bulunduğu belirtilmekteydi. (Noyan, a.g.e., s.181) 
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vermesi gereken “güven” duygusunu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacından 

üstün tutmuştur.  Meslek gruplarına dahil olan kişi, mesleği bırakmış olsa dahi, 

mesleğini yaparken öğrenmiş olduğu bilgileri saklama mesuliyeti altındadır. Önemli 

olan bilgiyi edindiği tarih itibari ile, bilgiyi mesleği gereği edinip edinmediğidir. 84 

 

C.M.K. m. 46’da tanıklıktan çekinme imkanının verildiği meslek ve sürekli 

uğraşı grupları ve tanıklıktan çekinme konuları şöyle düzenlenmiştir: (a) Avukatlar 

veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı 

görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler, 85 (b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler 

ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek ve sanatları mensuplarının, bu 

sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler,86 (c) 

Mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet 

verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.87 

 

C.M.K. m.46/2, avukatlar, stajyerleri ve yardımcıları dışındaki tanıklıktan 

çekinme hakkı sahiplerinin, ilgilinin rızası halinde artık tanıklıktan 

çekinemeyeceklerini düzenlemiştir. Rızanın sınırlı olması yani ancak belli konuların 

açıklanmasına rıza gösterilmiş olması halinde de, tanıklığın ancak rızanın sınırları 

dahilinde olabileceği kabul edilmektedir.88 Avukatlar, stajyerleri ve yardımcıları, 

ilgili kişinin rızası olsa dahi, tanıklıktan çekinmek durumundadırlar.  

 

                                                                                                                                          
Ancak, ilgili hüküm Adalet Komisyonu tarafından değişikliğe tabi tutulmuş, Adalet Komisyonu 
Raporu’nda sebebi hakkında bilgi verilmemekle birlikte, kolluk görevlilerinin tanılıktan çekinme 
imkanı madde hükmünden tamamen çıkarılmıştır. (Noyan, a.g.e., s.182) 
84 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.163.  
85 Avukatın müvekkili ile haberleşmesi de mesleki bilgi içerisinde yer almaktadır. Avukat, bilgiyi 
kişisel nedenlerle elde etmişse artık tanıklıktan çekinemeyecektir. Avukat, işi kabul etmese veya 
davadan çekilse bile tanıklıktan çekilme durumu devam etmektedir. (Yaşar, a.g.e., s.294.) 
86 Tıp meslek ve sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla edindikleri bilgiler dolayısıyla 
tanıklıktan çekinme hakları, sadece hastaları hakkında edindikleri bilgilerle sınırlı tutulmamış, hasta 
yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler de kapsam dahiline alınmıştır. Düzenleme, tanıklıktan 
çekinmenin sınırlarını oldukça genişletmiştir. Doktrinde hasta yakınları kavramının, akraba, hısım, 
refakatçi, ziyaretçi şeklinde geniş olarak algılanması gerektiği belirtilmektedir. (Donay, a.g.e., s.47)  
87 Eski ceza muhakemesi yasası döneminde meslek icabı tanıklıktan çekinme hakkı, 5271 sayılı kanuna 
göre çok sınırlı olarak verilmişti. Avukatlardan sadece müdafi bu hakka sahip kılınmış, sağlık 
çalışanları hekimler ve ebelerle sınırlı tutulmuş ve mali müşavirler ve noterler  kapsam dışında 
bırakılmışlardı.  (C.M.U.K. m.48) 
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C.M.K. m. 46 gereği tanınan tanıklıktan çekinme hali, mutlak değil nispi 

nitelikte olup; meslek ve sürekli uğraşılar icabı öğrenilen bilgilerle sınırlıdır.89 

Tanıklıktan çekinme hakkı tanınan meslek ve sürekli uğraşı sahipleri, tanıklık 

yaptıkları taktirde, çapraz sorgulamaya tabi tutulabilecek, ancak çapraz sorgulamada, 

sorunun yanıtı çekinme sebebi yaratan konuya aitse soruyu yanıtlamaktan 

çekinebileceklerdir.  

 

c. KENDİSİ veya  YAKINLARI ALEYHİNE  

   TANIKLIKTAN ÇEKİNME 

 

C.M.K. m. 48 hükmü, Anayasa m.38’de yer alan evrensel nitelikteki; hiç 

kimsenin kendisini veya yasada gösterilen yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya 

veya bu yolda delil göstermeye zorlanamayacağı ilkesini bir tanıklıktan çekinme 

sebebi olarak düzenlemiştir. Kendisini veya yakınlarını ceza kovuşturmasından 

korumak amacıyla tanıklıktan çekinme, mutlak bir tanıklıktan çekinme sebebi 

olmayıp, tanıklık yapmakta olan kişiye birtakım soruları  yanıtsız bırakma hakkı 

vermektedir.  

 

C.M.K. m.48’e göre tanık; kendisini veya 45’inci maddenin birinci fıkrasında 

gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap 

vermekten çekinebilir. Tanığın aleyhine tanıklık yapmamak üzere tanıklıktan 

çekinebileceği yakınları; nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan veya kayın 

hısımlarından üst soy ve alt soyu, üçüncü dereceye kadar kan hısımları, ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ve evlatlık ilişkisi olduğu kişilerdir. İlgili hükme göre, 

tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilecektir. Bu hatırlatma hükmün 

gerekçesinde “adil yargılanma yönünden çok esaslı bir güvence” olarak 

belirtilmektedir. Hatırlatma yapılmadığı  taktirde, yapılan beyan hukuka aykırı delil 

olarak değerlendirilmelidir.90   

                                                                                                                                          
88 Donay, a.g.e., s.47. 
89 Özbek, a.g.e., s.175. 
90 Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.168. 
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İlgili tanıklıktan çekinme sebebi, çapraz sorgulamaya tabi tutulan tanığa, 

kendisini veya akrabalarını ceza kovuşturmasına uğratabilecek soruları yanıtsız 

bırakma hakkı vermektedir.  

 

d. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLER SEBEBİYLE   

     TANIKLIKTAN ÇEKİNME 

 

Devlet sırrı niteliğindeki bilgi sebebiyle tanıklıktan çekinme, C.M.K. m.47 

kapsamında düzenlenmiştir. C.M.K. m.47’de devlet sırrının tanımı verilmiş ve  suç 

olgusuna ilişkin bir bilginin devlet sırrı olduğu gerekçesi ile gizli tutulamayacağı 

belirtilmiştir. Devlet sırrı, “(a)çıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına 

ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike 

yaratabilecek nitelikteki bilgiler” olarak tanımlanmıştır. Devlet sırı niteliğindeki 

bilgilere ilişkin tanıklık, çapraz sorgulamadan muaf tutulmuştur.  

 

Bilginin devlet sırrı olup olmadığını yargıç ilgili tanımı dikkate alarak takdir 

edecektir. Yargıç yaptığı değerlendirme ile devlet sırrı olmadığına karar verdiği bir 

hususa ilişkin tanıklığı, m.47 hükmüne tabi olmaksızın normal bir tanıklık olarak 

kabul edip tanıklığa ilişkin genel hükümleri uygulayacak ve tanık sınırlamaya tabi 

olmaksızın çapraz sorgulamaya tabi tutulabilecektir. Bu açıdan yargıcın yapacağı 

değerlendirme büyük önem arzetmektedir.  

 

C.M.K. m.47 hükmüne göre; hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla 

olan suçlarda, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ile ilgili tanıklık yapacak kişi, sadece 

yargıç veya heyet huzurunda tanıklık yapacaktır. Devlet sırrı niteliğindeki bilgiye 

ilişkin tanık, zabıt katibinin dahi bulunmadığı ortamda sadece yargıç veya heyet 

tarafından dinlenecektir.91 Maddenin lafzından dinleme sırasında Cumhuriyet 

                                                 
91 İlgili düzenlemenin işlevsiz kalacağı ileri sürülmek suretiyle hüküm eleştirilmiştir. Şöyle ki; tanığın 
devlet memuru olması durumunda amirinin veya kendi görüşlerinin etkisi ile fiilen bilgi vermeme 
yolunu seçebileceği, yargıç devlet sırrının içeriğini bilmediğinden, ne kadarını sorup öğrenebileceğinin 
belirsiz olduğu, aldığı cevabın sırrın tümünü kapsayıp kapsamadığını bilemeyeceği belirtilmektedir. 
(Malkoç, Yüksektepe,  a.g.e., s  166) 
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Savcısının da hazır bulunmayacağı anlaşılmaktadır.92 Yargıç veya başkan tanık 

dinlendikten sonra, suçu açıklığa kavuşturmaya yetecek kadar tanıklığı tutanağa 

geçirtecektir. Suçu açıklığa kavuşturmaya yetecek tanıklık; suçu işleyenin, katılanın, 

yardım eden kişilerin belirlenmesi ve suçun onlar tarafından nerede ve nasıl 

işlendiğini gösteren bilgidir.93 94 

 

İlgili hüküm, devlet sırrı niteliğindeki bilginin korunmasını amaçlarken, 

devlet sırrı niteliğindeki bilgiyi veren tanığın taraflarca sorgulanması imkanını 

ortadan kaldırmaktadır. Taraflar, ilgili tanık dinlenirken salonda bulunmayacağından  

tanıklığı dinleyemeyecek ve tanığı çapraz sorgulayamayacaklardır. Devlet sırrı 

niteliğindeki bilgiye ilişkin tanıklık çapraz sorgulamadan muaf özel bir tanıklık şekli 

olarak ihdas edilmiştir. Bu düzenleme ile çapraz sorgulama hakkı bertaraf 

edilmektedir. 

 

C.M.K. m.47, hapis cezasının alt sınırı beş yıldan kısa süreli ceza gerektiren 

suçların yargılamasında uygulama alanı bulmamaktadır. Hüküm, alt sınırı beş yıldan 

az hapis cezasını gerektiren suçların yargılamasında devlet sırrı sebebiyle tanıklıktan 

çekinmenin mümkün olmayacağı şeklinde yorumlanabileceği gibi, alt sınırı beş 

yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda mutlak bir çekinme sebebi olduğu 

yönünde de yorumlanabilecektir. Doktrinde, alt sınırı beş yıl hapis cezasından daha 

hafif hapis cezasını gerektiren suçlar için, devlet sırrına ilişkin tanıklığın 

yapılamayacağı görüşü egemendir. Donay, devlet sırrının, niteliği itibari ile esasen 

korunması gereken bir olgu olduğunu ve yasanın açıkça cevaz verdiği hallerde sınırlı 

da olsa tanıklık yapılabileceğini ileri sürmekte ve gerçeğe ulaşmakla devlet sırrı 

arasındaki denge birincisinin aleyhine bozulsa da, beş yıldan az hapis cezasını 

                                                 
92 Bu durum, Cumhuriyet savcısının da “taraf” olarak kabul edildiğini göstermesi açısından anlamlı ve 
önemlidir. (Donay, a.g.e., s.49.)    
93 Malkoç, Yüksektepe,  a.g.e., s  .167. 
94 1412 sayılı yasa devlet sırrına ilişkin tanıklığı devlet memurları, Hükümet Tasarısındaki düzenleme 
ise (m.49) devlet memurları ile kamu görevlilerinin bilgilerine özgülemişti. İlgili düzenlemelere göre 
ilgili memurun, devlet sırrı niteliğindeki bilgiye ilişkin tanıklık yapabilmesi, makam amirinin iznine 
bağlıydı. Makam amirinin izni olduğu taktirde, bilgi devlet sırrı niteliğinde olsa dahi ilgili memur 
tanıklık yapabilecekti. C.M.K. m.47 ise, devlet sırrını önceki yasal durumdan farklı olarak sadece 
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gerektiren suçlar için tanıklığa izin verilmemesi gerektiğini belirtmektedir.95 

Malkoç/Yüksektepe, devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri 

yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamalarının yasak olduğu yönündeki 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu m.32 hükmünü dikkate alarak, beş yıldan az hapis 

cezası gerektiren suçlarda ilgili izin varsa, tanıklığın yapılacağını yoksa, devlet sırrı 

niteliğindeki bilgilerin mahkemeye karşı gizli tutulacağını belirtmektedir.96 Özbek, 

ancak ağır sayılabilecek suçlar bakımından tanıklık yapılabilmesi olanağının 

öngörülmek istenmiş olabileceğini belirtmektedir.97Çolak da, alt sınırı beş yıldan 

daha az hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından devlet sırrı korumasının devam 

edeceğini, bu suçlarda devlet sırrı gerekçesiyle tanıklıktan çekinilebileceğini 

belirtmektedir.98  

 

Doktrinde ağırlıklı olarak belirtilen görüş doğrultusunda, alt sınırı beş yıldan 

az hapis cezasını gerektiren suçlarda, devlet sırrına ilişkin tanıklığın mümkün 

olmadığı kabul edilecek olursa, bu durumda tanıklık yapılmayacağından çapraz 

sorgulanma da söz konusu olmayacaktır.  

 

Devlet sırrına ilişkin tanıklıkta, Cumhurbaşkanının tanıklığının söz konusu 

olması halinde; sırrın niteliğini ve mahkemeye bildirilip bildirilmemesi hususunu 

cumhurbaşkanı kendisi takdir edecektir (C.M.K. m. 47/4). Cumhurbaşkanı kendisi, 

mahkemeye bildirme gereği görmediği taktirde devlet sırrı niteliğindeki bilgi 

mahkemede gündeme getirilmeyecek ve dolayısıyla çapraz sorgulamadan muaf 

tutulacaktır. Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığı ve niteliği, cumhurbaşkanı 

mahkemede tanıklık yapacak olsa dahi, uygulamada çapraz sorgulamaya tabi 

tutulmayacağını düşündürmektedir.           

 

 

                                                                                                                                          
devlet memurlarının bilgisi dahilinde olabilecek bir husus olarak düzenlememiş, bu bilgiye sahip olan 
herkesi kapsamı içine almıştır. (Donay, a.g.e., s.48.) 
95 Donay,  a.g.e.,s.50. 
96  Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.166. 
97 Özbek, a.g.e., s.180.  
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2. TANIKLIĞIN İSTİNABE YOLU İLE ALINMASI  ve  

    YAZILI İFADENİN OKUNULMASI İLE YETİNİLMESİ 

 

Tanığın dinlenmesinin niyabet99 veya istinabe100 ile yapılması, tarafları çapraz 

sorgulama hakkından yoksun bırakabilecektir. Niyabet ve istinabe, m. 201 gereği 

soru sorma hakkına sahip süjeleri, bu haklarını kullanabilmek için, yetkili 

mahkemenin duruşma salonu dışındaki bir yerde hazır bulunmak zorunda 

bırakmaktadır. İstinabe veya niyabetle dinlemenin çok istisnai hallerle ve mutlak 

gereklilik durumunda kullanılması  gerekmektedir. 101  

 

Tanık ve bilirkişinin naip veya istinabe yolu ile dinlenmesi C.M.K. m.180 

hükmünde düzenlenmiştir. Hastalık, malulluk veya giderilmesi olanağı bulunmayan 

başka bir nedenle bir tanık veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman 

için duruşmada hazır bulunmasının olanaklı bulunmayacağının anlaşılması (C.M.K. 

m.180/1) veya tanık veya bilirkişinin konutunun yetkili mahkemenin yargı çevresi 

dışında bulunmasından dolayı getirilmesinin zor olması halinde (C.M.K. m.180/2) 

mahkeme, naiple veya istinabe yoluyla dinlenmelerine karar verebilecektir. 

Dinlemenin günü C.M.K. m.181/1 hükmüne göre, Cumhuriyet savcısı, suçtan zarar 

gören, vekil, sanık ve müdafie bildirilecektir. İlgililerin hazır bulunmaması halinde 

dahi dinleme yapılacağından, hazır bulunamayan ilgililer çapraz sorgulama yapma 

hakkını kullanamamaktadır. Özellikle sanık açısından bir adil yargılanma hakkı 

niteliği taşıyan çapraz sorgulama hakkını kullanabilmek için sanık ve müdafi, 

                                                                                                                                          
98 Çolak, a.g.e., s.77. 
99 “Niyabet, bir muhakeme işleminin yapılmasının toplu mahkemelerde, kurul adına üyelerden birine 
devredilmesini ifade eder. Naip hakim denilen bu hakim, işlemi kurul adına yapar. Niyabet, yasada 
başlı başına bir kurum olarak düzenlenmemiştir. Yasada sadece dağınık olarak bazı işlemlerin niyabet 
yolu ile de yapılabileceği belirtilmiştir.” (Centel, Zafer, a.g.e., s. 405.) 
100 “...(İ)stinabe,  bir yargıç ya da mahkemenin belirli bir yargılama işleminin yapılması konusunda 
sahip olduğu yetkiyi, yerel yetkisiz bir yargıç ya da mahkemeye devretmesidir.” (Yurtcan, Ceza 
Yargılaması Hukuku 2005, s.111.)  “(son soruşturmanın) ....sözlülük ve yüze karşılık özellikleri 
dolayısı ile sanığın sorguya çekilmesi, tanıkların ve bilirkişilerin dinlenmesi, kaide olarak duruşma 
yapan mahkeme önünde olmalı(dır)... Kaidenin istisnasını teşkil ettiği için sonsoruşturmada istinabeye 
cevaz veren metinler dar bir şekilde yorumlanmalı ve istinabe, gerekmedikçe, yer bakımından başka 
yetkilerde değişiklik meydana getirmemelidir...” (Kunter, Yenisey, C. I., s.336.) 
101 Özbek, a.g.e., s.758. 
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davanın görüldüğü mahkeme dışında başka bir mahkemede hazır bulunma külfeti 

altına sokulmaktadır. İlgili hükümde, çapraz sorgulama hakkına sahip olan ve katılan 

sıfatı altında yer alan malen sorumlu, naiple veya istinabe suretiyle yapılacak 

dinlemede tanığı çapraz sorgulama hakkından mahrum bırakılmıştır.  

 

 C.M.K 181/3 hükmüne göre sanık, tutuklu olması halinde, ancak tutuklu 

bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak dinlemelerde hazır bulunmayı talep 

edebilecektir. Tutuklu bulunan sanığın kendi aleyhine tanıklık yapabilecek tanıkları 

sorgulama hakkı, tutuklu bulunduğu yer dışında dinlenecekleri gerekçesi ile elinden 

alınmaktadır. Ancak ilgili hüküm, mahkeme veya yargıcın gerekli görmesi halinde, 

tutuklu sanığın da bu dinlemelerde hazır bulunabileceğini öngörmektedir. Hüküm, 

sanık aleyhine şahadet verebilecek tanıkların dinlenmelerinde sanığın hazır 

bulunmasını sağlamaya yönelik olarak uygulanmalıdır kanaatindeyiz.   

 

Tanıklık olarak yazılı ifadenin okunulması ile yetinilmesi hali, C.M.K. 

m.211’de düzenlenmiştir. İlgili  hükme göre,  tanık veya suç ortağı (1) ölmüş veya 

akıl hastalığına tutulmuşsa veya bulunduğu yer öğrenilemiyorsa, (2) hastalık, 

malulluk veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir sebeple belli olmayan bir 

süre için duruşmada hazır bulunması olanaklı değilse, (3) önem derecesi itibariyle 

tanığın duruşmada hazır bulunması gerekli sayılmıyorsa, tanık veya suç ortağının 

daha önce yapılan dinlenmesine ilişkin tutanakların ve kendilerinin yazmış olduğu 

belgelerin okunulması ile yetinilebilecektir. İlgili hüküm, ifade sahibinin mahkeme 

huzuruna hiç çıkarılmamış olması dolayısıyla çapraz sorgulamaya tabi tutulmaması 

sonucunu doğurmaktadır.  

 

C.M.K. m.211/1,c’de yer alan, ifadesinin önem derecesi sebebiyle tanığın 

duruşmada hazır bulunmasının gerekmemesi hali, çapraz sorgulama bakımından 

sakıncalı, çapraz sorgulamanın yapılamayacağı alanı yargıcın takdirine bağlı olarak 

genişletmeye müsait bir hükümdür. Her ne kadar hüküm veren sıfatıyla yargıç, 

tanıkların ifadelerinin önem derecelerini takdir edecekse de, yargıcın önemsiz olarak 

nitelediği bir tanık ifadesi çapraz sorgulama yapacak taraf açısından büyük önem 
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taşıyabilmektedir. Yargılamanın taraflarının kendi açılarından davaya yargıca nazaran 

daha hakim oldukları, yargıcın iş yükünün ağırlığı düşünülürse, davaya daha iyi 

hazırlandıkları ve her tarafın davayı kendi açısından ortaya koymak açısından hevesli 

olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Kanaatimizce ilgili hükmün uygulamasında  

yargıcın sorgulama hakkı olanlara tanığı sorgulamak isteyip istemediklerini sorması 

ve sorgulamak isteyen tarafın mevcudiyeti halinde ilgili tanığın mahkeme huzurunda 

dinlenmesine karar vermesi gerekmektedir. Sorgulamak isteyen tarafın sanık veya 

katılan olması halinde, m.201 düzenlemesinde sanık ve katılanın yargıç aracılığıyla 

soru sorma hakkına sahip oldukları ve hukukçu olmadıkları dikkate alınırsa yargıç 

soruyu duyup ona göre karar vermek isteyebilecektir. 

 

C. TANIĞIN GÜVENİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÇAPRAZ  

     SORGULANMASI  

 

Tanığın güvenilirliğine ilişkin sorgulanması C.M.K. m.58/1’de 

düzenlenmiştir.102 İlgili hüküm mahkemede beyanda bulunmaya başlamazdan önce 

tanığa, kimlik tesbitinin yapılmasına yönelik olarak adı, soyadı, yaşı, işi, yerleşim 

yeri, işyeri veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaralarının 

sorulmasını öngörmektedir. Keza, ilgili hükme göre gerekli görüldüğü taktirde,  

tanığa tanıklığına ne kadar güvenilebileceği hakkında yargıcı aydınlatacak durumlar 

ve özellikle sanık ve mağdurla ilişkilerine dair sorular sorulabilecektir. Tanıklığa ne 

kadar güvenilebileceğinin tesbitine yönelik sorular, tanığın güvenilirlik sorgusunu 

oluşturmaktadır. Buna karşılık ad, soyad, yaş, iş, v.b. sorular ise kimlik tesbitine 

ilişkin olup güvenilirlik sorgusunun dışında yer almaktadır.  

 

İlgili hüküm, tanığın yargıç tarafından dinlenmesi safhasına ilişkin bir 

düzenlemedir.103 Ancak, tanıkların taraflarca çapraz sorgulandığı safhanın gereği gibi 

                                                 
102 Aynı yöndeki hüküm, C.M.U.K’nda m.61olarak yer almaktaydı. İki yasanın ilgili hükümleri 
incelendiğinde, tanığın güvenilirliğine ilişkin sorgulama kısmının sadece günümüz Türkçesi ile 
uyumlaştırılmakla yetinildiği görülmektedir.   
103 Tanık güvenilirliği sorgulaması, tanık dinlenmezden hemen önce yapılacak şekilde düzenlenmiştir. 
Ancak, tanık dinlenmeye başlandıktan sonra da buı yönde soruların sorulmasının mümkün olarak 
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icrası, bu safhada da tanıkların güvenilirliklerine yönelik olarak sorgulanmalarını 

gerektirmektedir. Çapraz sorgulamanın amaçlarından birisi de tanık güvenilirliğini 

sarsmaktır. Dolayısıyla, tanığın güvenilirlik sorgulamasını m.58/1 gereği yargıcın 

yapacağı sorgulama ile sınırlı tutmak ve taraflara çapraz sorgulama sırasında 

güvenilirliği sorgulama imkanı tanımamak, tanıkların çapraz sorgulamasını işlevsiz 

kılacaktır.104   

 

Yargıç tarafından tanığa güvenilirliğine ilişkin soru sorulması her tanık için 

geçerli genel bir kural olmayıp, gerekli görülmesi haline münhasır olarak 

uygulanacaktır. Bu gerekli görülmenin içeriğini neyin oluşturduğu ve tanığın hangi 

niteliğe sahip olması halinde güvenilirliğinin sorgulanabileceği hakkında hükümde 

açık bir ifade yer almamaktadır. İlgili hükümdeki “gerekirse” ifadesi, tanığın 

güvenilirliğinden şüphe duyulması halini ifade edebileceği gibi, şüphe duyulmasa da 

bu hususun tanıklıktan önce açıklığa kavuşturulması gereğini de ifade 

edebilmektedir. Sanık ve mağdurla ilişkilerine dair sorular yöneltilebilecek tanığın 

sanık veya mağdurla kişisel bir ilişkisi olması hali de güvenilirlik sorgusunun 

yapılması için bir gereklilik yaratabilecektir. Taraflarca tanığın güvenilirlik 

sorgusunun yapılması ise,  sorgulayacak olanın bunu gerekli görmesi halinde söz 

konusu olacaktır. Ancak, bu sorgulamanın sınırları belirlenmemiştir. Dava konusu ile 

ilgili olmayan, tanıklığı ve değerini etkilemeyecek hususların güvenilirlik sorgusuna  

konu olamayacağının kabulü gerekmektedir. 105   

 

                                                                                                                                          
kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. (Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, 
s.124.)   
104 1412 sayılı C.M.U.K. döneminde dahi tarafların tanığın güvenilirlik sorgulamasını yapabileceği 
ifade edilmekteydi. Feyzioğlu bu hususta, duruşmada tarafların da tanıklara güvenilirliklerini 
sorgulamaya yönelik soru sorma hakları olduğunun düşünülebileceğini ifade etmektedir. “Mahkeme 
başkanı dışındaki süjelerin tanıklara soru sormasını düzenleyen C.M.U.K. m.233’ün ve ona bağlı 
olarak m.234’ün son soruşturmada tanıkların güvenilirliklerini tesbite yönelik soruların sorulmasında 
da kıyasen uygulanması düşünülebilir. Hatta ortak talep halinde, C.M.U.K. m.232’nin dahi 
uygulanması mümkün olabilir. Bu takdirde mahkeme başkanının güvenilirliğe dair soruları bittikten 
sonra, onun izniyle süjelerin sorularına geçilecektir.” (Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukukunda 
Tanıklık, s.123, dipnot 264.)  
105 “Güvenilirliği tesbite yönelik sorular ... “ilgisiz” ve “gereksiz” olmamalıdır.” (Feyzioğlu,  Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, s. 324.) “Tanığı sırf hırpalamak, küçük düşürmek için sorulan 
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Güvenilirlik testinde hangi noktaların açıklığa kavuşturulacağı da “hakimi 

aydınlatacak durumlar” ifadesi ile belirtilmiştir. Tanığa özellikle sanık veya mağdur 

ile ilişkilerine dair sorular yöneltilebilecektir. İlgili hükümden tanık güvenilirliğinin 

tespitinde tanığın sanık veya mağdurla bir ilişkisinin olup olmadığına ve eğer varsa 

bunun niteliğinin aydınlatılmasına özellikle önem verildiği anlaşılmaktadır.  

 

Güvenilirliğini tesbite yönelik olarak tanığa, örneğin akli idrak durumunu 

çarpıtan bir durumunun, uyuşturucu madde müptelalığının, tanıklık yapacağı olayı 

algılamasına engel bir özrünün var olup olmadığı, ruhsal durumu, tanıklık yapacağı 

olayı algılamasına veya mahkemede aktarmasına etkili olarak eğitim- kültür seviyesi 

hakkında soru sorulabilecektir. Doktrinde, bu safhada tanığa benzer bir suç nedeniyle 

hakkında verilmiş bir mahkumiyet kararı, aldığı bir disiplin cezası olup olmadığı, 

uyuşmazlık konusu olaya benzer bir suçtan dolayı zarar görüp görmediği gibi 

konularının dahi, somut olayla ilgili olması kaydıyla sorulabileceği ifade 

edilmektedir.106 Tanığa güvenilirliğini ortaya koymak üzere yönlendirilen sorular, 

onun nasıl bir kişiliğe, sosyal statüye, dürüst ve ahlaklı bir insan olup olmadığını 

ortaya koymaya yönelik bir çabadır. “... (T)anığa sorulan bu sorular, onun kimliğinin 

ötesinde, “kim” olduğunu tesbite yöneliktir.”107 Ancak, uygulamada bu hüküm bu 

şekilde uygulanmamakta, basit bir kimlik tesbiti ile bu safha geçirilmektedir.108 

 

Tanığın güvenilirliğine yönelik çapraz sorgulanması, Anglo- Amerikan 

hukuku bakımından sınırları belirlenmiş bir uygulama iken Türk Ceza Yargılaması 

açısından yargıca geniş takdir yetkisi veren bir görünümdedir.  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
sorular ya da bu amaçla, özellikle kırıcı bir üslupla sorulan sorular gereksiz veya ilgisizdir.” (A.e. s., 
124) 
106 Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık ,  s. 33 dipnot 257, Özbek, a.g.e., s.201. 
Feyzioğlu’na göre tanığın güvenilirliğinin tesbiti için tanık dahi dinletilebilecektir.(Feyzioğlu, A.e.) 
107 Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, s.122. 
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V. MAĞDUR – KATILANIN ÇAPRAZ SORGULANMASI 

 

C.M.K. m. 201 hükmüne göre, Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil ve sanık 

katılana soru sorabileceklerdir. Müdafi ve sanık tarafından sorulacak sorular,  çapraz 

sorgulama niteliğinde olacaktır. 

 

C.M.K., mağdur ve şikayetçinin bu sıfatları dolayısıyla ve tanık sıfatı ile 

dinlenmesini ayrı ayrı düzenlemiş ve ayrı hükümlere tabi tutmuştur.  C.M.K. m.233 

hükmüne göre, mağdur ve şikayetçi, mahkeme başkanı veya yargıç tarafından çağrı 

kağıdı ile çağrılıp mağdur ve şikayetçi sıfatı ile dinlenebileceği gibi, C.M.K. m.236 

hükmüne göre, tanık sıfatı ile de dinlenebilecektir. 109 Mağdur ve şikayetçinin tanık 

olarak dinlenmesine, beyanının niteliği ve delil olarak önemi dikkate alınarak karar 

verilecektir. Bu konuda takdir yargıca aittir. 110“...(O)layın tanığı yok, tüm delil 

mağdur veya şikayetçinin beyanından ibaretse, tanık olarak dinlenmesinde yarar 

vardır.”111 Mağdur ve şikayetçinin katılan sıfatını alması halinde, m. 201 hükmüne 

göre çapraz sorgulanabilecektir. Mağdur ve şikayetçi katılan sıfatını almadığı taktirde 

ise, tanık sıfatıyla dinlendiğinde, tanık sıfatı ile, mağdur veya şikayetçi sıfatı ile 

dinlendiğinde ise, duruşmaya çağrılmış diğer kişiler sıfatı ile112 çapraz 

sorgulanabilecektir. 

 

Yargılamanın tarafı olması itibari ile mağdur ile şikayetçinin gerçeği 

söylememe ihtimali olduğu düşünüldüğünden, gerek tanık sıfatı ile gerekse tanık 

                                                                                                                                          
108 Feyzioğlu, Tanıklık ve Dürüst Muhakeme,  s. 33-34.  
109 İlgili hükmün başlığı mağdur ile şikayetçinin dinlenmesi olmasına rağmen hükümde sadece mağdur 
düzenlenmiştir. Hükmün Hükümet Tasarısında m. 248 olan düzenlemesinde, madde içerisindeki 
düzenleme hem mağdur hem de şikayetçi açısından getirilmişti. M. 236 lafzında açıkça şikayetçi 
ifadesi yer almasa da bunun sehven olduğu kanaatindeyiz. Hükmü mağdur ve şikayetçi açısından 
dikkate alan Yaşar ve Donay için bkz. Yaşar, a.g.e. ,s.1056-1057, Donay, a.g.e., s.297. Buna karşılık, 
Özbek hükmü yorumlarken sadece mağdur açısından ele almıştır.(Bkz. Özbek, a.g.e., s.902-903.) 
110 Yaşar, a.g.e., s.1056 
111 A.e. 
112 Suçtan zarar görüp katılan sıfatını almamış kişiler de duruşmaya çağrılmış diğer kişiler arasında 
kabul edilmektedirler.( Canak, a.g.e., s.31.) 
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sıfatı olmaksızın dinlenirken yemin tahtında olmaksızın dinlenmektedirler.113 Tanık 

olarak dinlenen mağdur, çocuk yaşta ise veya reşit olmakla birlikte işlenen suçun 

etkisi ile psikolojisi bozulmuşsa, psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman 

bir kişinin huzurunda tanıklık edecek (C.M.K. m. 236/3) ve işlenen suçun etkisi ile 

psikolojisi  bozulmuş çocuk veya reşit kişi, -maddi gerçeğin ortaya çıkması için 

zorunlu haller dışında- sadece bir kez tanıklık yapacaktır. (C.M.K. m.236/2)  

 

Psikolojisi bozulmuş veya çocuk yaştaki mağdur, dinlenmelerine ilişkin özel 

hükümlerin varlığına rağmen çapraz sorgulamaya tabi tutulmalıdırlar. Ancak, yasanın 

getirdiği özel düzenlemeler de dikkate alınarak, bu durumdaki kişilerin çapraz 

sorgulanmasının daha sıkı kurallara tabi olması sağlanabilecektir; örneğin, sanığın bu 

durumdaki mağduru şahsen çapraz sorgulaması veya mağdurun güvenilirlik ve 

karakterine yönelik çapraz sorgulanması daha dar kapsamlı olarak uygulama alanı 

bulabilecektir kanaatindeyiz.    

 

   VI. BİLİRKİŞİNİN ÇAPRAZ SORGULANMASI  

 

C.M.K. m.201 kapsamında çapraz sorgulamaya tabi tutulacaklar arasında 

bilirkişiler de belirtilmiştir. Bilirkişilerin duruşmada hazır bulunmak mecburiyetleri 

yoktur.114 Dolayısıyla bilirkişilerin her halükarda dinlenmesi söz konusu değildir. 

Bununla birlikte, C.M.K. m.68/1 ile getirilen düzenleme, mahkemenin her zaman 

bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar verebileceğini düzenlemiştir.115 C.M.K. 

m.68’in gerekçesinde, hemen tüm mukayeseli mevzuatta sözlülük ve tartışmalılığın  

                                                 
113 Hükümet Tasarısındaki düzenlemede (m. 248) beyanın niteliği ve delil olma niteliği itibari ile 
mağdur ve şikayetçinin yeminli tanıklık yapabilecekleri düzenlenmişken, ilgili hüküm Adalet 
Komisyonunda yeminli tanıklık çıkarılarak düzenlemeye tabi tutulmuştur.   
114 Donay, a.g.e., s.76,  Malkoç, Yüksektepe, a.g.e., s.205.  Bilirkişinin “...usulü dairesinde davet 
edilince gelmek mecburiyeti vardır.”(Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.572.) Bilirkişiler incelemeleri 
neticesi vardıkları neticeleri içeren raporlarını Cumhuriyet savcısı, katılan, vekil, sanık, müdafi ve 
sanığın kanuni temsilcisine duruşma sırasında doğrudan veya iadeli taahhütlü mektupla gönderecektir. 
(C.M.K. m.67/4) 
115 “(1412 sayılı yasa) uygulama...(sında) en çok eleştirilen hususlardan biri de bilirkişi raporunun 
yazılı olarak verilmesi ve fakat duruşmada dinlenmemesi idi. ...maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için 
bilirkişinin dinlenmesi ve en önemlisi kendisine soru yöneltilebilmesi gerekir. Bu ise ancak bilikişinin 
duruşmada varlığını sağlamakla mümkün olabilir” ( Özbek, a.g.e., s.231.)  
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kovuşturma evresinin özellikleri olduğu, sözlülüğün esas olduğu, başta geldiği ve 

bilirkişilerin duruşmada açıklama yapmak üzere çağrılmasının bu esas çerçevesinde 

öngörüldüğü belirtilmiştir.116 Bilirkişilerin duruşmaya çağrılmasına ilişkin karar, 

re’sen veya  ilgililerden birinin istemi üzerine verilebilecektir. 117 

 

Bilirkişiler, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda görüş bildirdiklerinden 

çapraz sorgulanmaları da, bildirdikleri görüşün doğru olmadığına yönelik olacaktır. 

Bilirkişinin çapraz sorgulamasını yapan tarafın bilirkişinin incelediği teknik  konuda 

bilgi sahibi olması bu açıdan kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bir gereksinimdir. 

Teknik incelemenin gereği gibi yapılmadığı, incelemede doğru yöntemin 

uygulanmadığı gibi teknik konulardan hareketle bilirkişinin hazırladığı raporun ve 

bildirdiği görüşün dava konusunu aydınlatmaktan uzak olduğu ifade edilmeye 

çalışılacaktır. “... (D)uruşmada bilirkişi uzmanın teori ya da tekniğinin az ya da çok 

test edilir olup olmadığı, herhangi bir yayında bu duruma uygun bir emsal olup 

olmadığı, bilinen ya da potansiyel görülen hata payının ne kadar olduğu ve ilgili 

bilimsel topluluklarca kabul görülüp görülmediği tartışılabilir. Uzman ifadesi ancak 

yetkin gerçekler ve verilerle desteklendiği takdirde geçerli olmalıdır.” 118   

 

Tarafların istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzman da, bilirkişiye 

ilişkin hükümlere tabi tutulmuştur.(C.M.K. m.68/3)  Dolayısıyla teknik müşavir 

olarak isimlendirilen uzman da119 mahkemenin re’sen veya ilgililerden birinin talebi 

üzerine verdiği karar doğrultusunda duruşmada hazır bulunacak ve çapraz 

sorgulamaya tabi tutulacaktır. Teknik müşavirin kendisinden bilimsel mütalaa isteyen 

tarafça değil, karşı tarafça yapılan sorgulaması çapraz sorgulama niteliğinde 

olacaktır.  

                                                 
116 Noyan, a.g.e., s.202. 
117 C.M.K. m.68/1’in “Mahkeme, ... ilgililerden birinin istemesi halinde de açıklamalarda bulunmak 
üzere duruşmaya çağırabilir” ifadesi sebebi ile, ilgililerin talebi durumda, yargıcın takdir yetkisi 
bulunduğu kanaatindeyiz. 
118 İ. Hamit Hancı, Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu, Ankara, Seçkin, 2003, s.21. 
 
119 Kunter, Yenisey, a.g.e., C.I., s.576, Centel, Zafer, a.g.e., s.239. Yurtcan, taraflarca alınan bilimsel 
mütalaayı uzman mütalaası olarak isimlendirmektedir. (Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku 2005, 
s.292.)  
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SONUÇ 

 

Tanığın, kendisini çağıran tarafça sorgulanmasını müteakiben karşı tarafça 

sorgulanması anlamına gelen çapraz sorgulama, itham sistemi uygulamasının  

sonucudur. İtham sisteminin özellikleri, çapraz sorgulamayı uygulanabilir ve etkin 

kılmaktadır. Eşit haklara sahip iddia ve savunma makamlarının davalarını ileri 

götürmek için kendi tanıklarını dinletip, karşı tarafın tanıklarını sorguladıkları itham 

sistemi uygulamasında, çapraz sorgulama, mahkemenin gerçeği bulma arayışında 

yerleşmiş bir yöntemdir.  

 

A.İ.H.S. m. 6/3,d hükmü ile, sanık açısından bir adil yargılanma hakkı olarak 

kabulü ile birlikte çapraz sorgulama, itham sistemi uygulamalarını aşarak, global bir 

ceza yargılaması kurumu haline gelmeye başlamıştır. Çapraz sorgulama, sanığın 

aleyhindeki tanıklığın tümü ile yüzleşmesini ve bizzat veya avukatınca bu tanıklığı 

sorgulayıp test etmeksizin, sanık aleyhine delil olarak kabul edilmemesini 

sağlamaktadır. Esas sorgulamadaki tanıklığı test edip etkisini ortadan kaldırmayı 

amaçlayan çapraz sorgulama, esas sorgulamadaki tanıklığı sorgularken, yargıcın 

gerçeklere ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Çapraz sorgulama, tanığın, esas 

sorgulamadaki şahadetinin gerçekleri yansıtmadığını ve tanığın zaten yeminine 

güvenilemez bir kişi olduğunu göstermeyi konu edinmektedir. Tarafının çıkarlarına 

odaklanmış iddia ve savunma makamınca sunulan bakış açısı, yargıcın yargısına ışık 

tutmaktadır.  

 

 Çapraz sorgulayan taraf lehine konuşmaya isteksiz tanıktan lehe tanıklık elde 

etmek kaçınılmaz olarak zaman içerisinde, çapraz sorgulayanı başarıya ulaştırmaya 

yönelik tekniklerin doğumunu sonuçlamıştır. Her hukukçunun kendine özgü bir 

tekniği olmakla birlikte, genel kabul görmüş tekniklerin kullanımı yaygınlaşmış; 

cevabı bilinmeyen veya tanığa açıklama imkanı veren soruların sorulmaması gibi 

yerleşmiş tekniklerin kullanılması çapraz sorgulamalar için vazgeçilmez hale 

gelmiştir.   
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İtham sistemine dayalı K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda, çapraz sorgulama  

yıllardır etkin olarak uygulanmakta ve duruşma safhasının bel kemiğini 

oluşturmaktadır. Sanık açısından Anayasal bir hak olan çapraz sorgulama, 

uygulamada gerek iddia, gerekse savunma makamı tarafından kullanılmakta, 

tarafların bu haktan mahrum bırakılması söz konusu olmamaktadır.  

 

İngiliz Hukuku, belli kısıtlamalar dahilinde, mevzuatın bir parçası olan 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda, çapraz sorgulamaya ilişkin kuralların büyük bölümü 

İngiliz Hukuku tarafından düzenlenmektedir. Gerek İngiliz yasa ve tüzükleri, gerekse 

common law ile düzenleme altına alınan çapraz sorgulama kurallarının tespiti bu 

açıdan zorluk taşımaktadır. Common law kurallarının uygulanması, mahkemeler 

tarafından geliştirilen hukukun sürekli olarak güncelleştirilmesini sağlamakla 

birlikte, mevzuata dahil edilen İngiliz yasa ve tüzükleri için getirilen tarih 

kısıtlamaları, İngiliz Hukuku’ndaki gelişmelerin takibini önlemektedir. Özellikle 

Şahadet Yasası’nın getirdiği 5 Kasım 1914 sınırlaması, kaynak İngiliz Hukuku’ndaki 

pek çok değişikliğin takibini imkansız kılmaktadır.   

 

Sanığın yeminsiz beyanda bulunarak, çapraz sorgulamaya tabi olmaması 

imkanı, İngiliz Hukuku’nda suiistimale uğradığı gerekçesi ile 1982 yılında 

kaldırılmasına rağmen, K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda varlığını korumaya devam 

etmektedir. Ortak sanığın tanıkları ve ortak sanığın diğer sanık tarafından çapraz 

sorgulanamamasına ilişkin kural, hem İngiliz Hukuku’nda hem de Güney Kıbrıs 

Rum Kesimi’nde uygulanmamakta ve ortak sanık ve ortak sanığın tanıkları, diğer 

sanıkça çapraz sorgulanabilmektedir. İlgili düzenlemelerin K.K.T.C. Ceza 

Yargılaması’nda da değişikliğe gerek gösterip göstermedikleri incelenip 

değerlendirilmelidir. İlgili değişiklikler izlenmediği taktirde, güncel common law 

kuralları mevzuatın bir parçası olmasına rağmen, uygulama alanı bulamayacaklardır.    

 

Çapraz sorgulayan ve çapraz sorgulanan süjelerin konumu İngiliz Ceza 

Yargılaması ile K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda aynıdır. Çapraz sorgulamada 

yargıcın konumu, jüri yer almamasına rağmen K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda da 
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İngiliz Yargılaması’nda olduğu gibi hakem olmaktan ibarettir. Ancak, Anglo- 

Amerikan Hukuku’nda  hukuk bilgisi olmayan, sade vatandaşlardan oluşan ve 

davadaki olguların varlığına karar verecek jürinin değerlendirmesine, sadece, en saf 

ve temiz tanıklığın girebilmesi amacıyla getirilen, detaylı, tanıklığa ilişkin kurallar, 

jürinin yer almadığı K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda da, aynen uygulanmakta ve adil 

bir yargılamanın ancak, tanıklığın bu kurallara uygun olarak sunumu halinde 

gerçekleşeceği düşünülmektedir. 

 

Yasal düzenlemelerinde İngiliz Hukuku’ndan ayrıldığı noktalar barındıran, bu 

düzenlemeler dışında İngiliz Hukuku’nun uygulandığı K.K.T.C. Ceza Yargılaması, 

çapraz sorgulamanın Anglo- Amerikan ülkelerindeki uygulamasına örnek teşkil eder 

niteliktedir.   

 

Türk Ceza Yargılaması’na C.M.K. m. 201 ile getirilen ve Cumhuriyet savcısı, 

müdafi, vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat, sanık ve katılana soru sorma hakkı 

veren düzenleme, çapraz sorgulama kurumunu dolaylı olarak Türk Ceza Yargılaması 

Hukuku’na taşımıştır. Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla duruşmaya 

katılan avukatın doğrudan doğruya, sanık ve katılanın ise, yargıç aracılığıyla, sanık, 

katılan, tanıklar, bilirkişiler ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere soru sorduğu 

düzenlemenin, karşı taraf lehine beyanda bulunanlara soru sorulduğunda bir çapraz 

sorgulama uygulamasına vücut vereceği kanaatindeyiz.  

 

Türk doktrininde yer bulan, C.M.K. 201 hükmünün anlattırıcı, doğrudan 

soruların sorulması imkanını verdiği, buna karşılık, C.M.K. m. 215 ve m. 216’nın  

çapraz sorgulamaya vücut verdiği yönündeki görüşün aksine, m. 201 hükmünün hem 

esas yani doğrudan sorgulamayı hem de çapraz sorgulamayı barındırdığı 

kanaatindeyiz. Şöyle ki; Cumhuriyet savcısı veya katılan veya vekil sıfatıyla 

duruşmaya katılan avukatın sanığı, sanık veya müdafiin katılanı sorgulaması imkanı 

ile, Cumhuriyet savcısı veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukatın katılanı, 

müdafiin sanığı sorgulamaları aynı hüküm içerisinde yer bulmuştur. Cumhuriyet 

savcısı veya katılan veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukatın sanığı, sanık veya 
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müdafiin katılanı sorgulaması; lehlerine konuşmaya isteksiz bir süjeyi sorgulama 

kapsamında olup, kanaatimizce çapraz sorgulama niteliği taşımakta; buna karşılık, 

Cumhuriyet savcısı veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukatın katılanı, müdafiin 

sanığı sorgulamaları; sorgulayan lehine konuşmaya hevesli süjenin sorgulanması 

kapsamında olup, kanaatimizce esas sorgulama niteliği taşımaktadır. Bu noktada, 

ilgili hükmün sadece anlattırıcı, yani tarafın kendi çağırdığı tanığı konuşturmaya 

yönelik soruları ile sınırlı olmadığı kanaatindeyiz. İlgili hüküm başlı başına, çapraz 

sorgulama imkanını taşımaktadır ve uygulanması çapraz sorgulama kurallarına 

ihtiyaç gösterecektir. İlgili hükmün uygulanması sırasında çapraz sorgulamaya ilişkin 

kuralların uygulama alanı bulmaması halinde, var olanın yeniden keşfi  gibi zor ve 

gereksiz bir durum ortaya çıkabilecektir.     

 

C.M.K. m. 201, çapraz sorgulamayı gerektiren bir sistem içerisinde 

getirilmemiş, tam aksine tahkik sistemi kaynaklı bir ceza yargılama yasasına, 

savunma hakkını güçlendirici ve avukatın daha enerjik ve etkin olmasını sağlamaya 

yönelik olarak getirilmiştir. İlgili düzenlemenin, Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda 

bir çapraz sorgulama uygulaması olarak yer edip etmeyeceği ve uygulamanın ne 

yönde gelişeceği henüz belirsizdir.  

 

C.M.K. m. 201 hükmü ile çapraz sorgulamayı yapacak süjeler ve bunların 

çapraz sorgulama sınırları, duruşma disiplini ve itiraz edilmesi hali gibi unsurlarla 

belirlenmiş olmasına rağmen, çapraz sorgulanacak süjelerin, çapraz sorgulama 

sırasındaki konumu belirlenmemiştir. Sanığın, güvenilirliği, önceki sabıkaları, yaşam 

şekli, alışkanlıkları gibi mahkeme nezdinde önyargı oluşturabilecek hususlarda 

çapraz sorgulanıp sorgulanamayacağı; sorgulanacaksa bunun sınırlarının neler 

olacağı; susma hakkının çapraz sorgulama sırasında ne şekilde kullanılabileceği 

yasaca düzenlenmemiştir. Bununla birlikte tanığın, mağdur, katılan ve bilirkişinin 

çapraz sorgulanmasının sınırları ve kuralları da düzenlenmemiştir. K.K.T.C. Ceza 

Yargılaması’nda yer alan kuralları ele alış düzenimiz bakımından değerlendirmeye 

çalıştığımız Türk yargılamasına ilişkin değerlendirmemiz, C.M.K.’nın konu ile 

dolaylı olarak bağlantılı hükümlerine değinmekle sınırlı olmuştur. Bunun dışında 
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kalan noktalarda, yargıcın takdir yetkisini kullanacağı alanlarda, Anglo- Amerikan 

Hukuku’nu ve bu hukuk grubuna örnek olarak K.K.T.C. Hukuku’nu dikkate 

alabileceği kanaatindeyiz.    

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması Hukuku’ndaki çapraz sorgulama ile Türk Ceza 

Yargılaması’ndaki çapraz sorgulamayı belli başlı noktalarda karşılaştırarak iki ülke 

düzenlemelerini ele almak gerekirse: Uygulamada hayat bulmamış olmakla birlikte, 

1412 sayılı C.M.U.K., K.K.T.C. Ceza Yargılaması Hukuku’ndaki sorgulama 

sistemine daha yakın bir sistem öngörmekte idi. Şöyle ki; ilgili m. 232’ye göre, 

öncelikle savcı, müteakiben müdafi, öncelikle kendi çağırdıkları tanık ve bilirkişiler 

olmak üzere tanık ve bilirkişileri sorgulayabilecekler, müteakiben yargıç da, konuyu 

daha fazla açıklığa kavuşturmak için, taraflarca sorgulanmış tanık ve bilirkişilere 

gerekli gördüğü soruları soracaktı. Tarafların kendi çağırdıkları tanık ve bilirkişileri 

sorgulamaları esas sorgulama, karşı tarafın çağırdığı tanık ve bilirkişileri 

sorgulamaları ise, çapraz sorgulama olarak nitelendirilebilecekti. C.M.U.K. m. 232 

hükmü, yargıca da soru sorma hakkı tanıyarak tahkik sistemi kökenli yasanın 

sisteminden uzaklaşmamış olmaktaydı. Oysa, 5271 sayılı yasa, K.K.T.C. Ceza 

Yargılaması’ndan farklı olarak yargıcın, sanığın sorgusunu, tanıkları ve bilirkişileri 

dinlemesini müteakiben taraflara soru sorma hakkı vermektedir.  

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda çapraz sorgulama yapabilecek süjeler, iddia 

makamı adına savcı ve savunma makamı adına sanık avukatıdır. Ancak, Türk Ceza 

Yargılaması’nda çapraz sorgulama yapabilecek süjeler, Cumhuriyet savcısı ve 

müdafiin yanı sıra, sanık, katılan ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukattır.  

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda “katılma” bulunmamaktadır. Mağdur veya suçtan 

zarar gören, iddia makamının bir numaralı tanığı konumunda olup, tanıklık dışında 

bir sıfata ve yetkiye haiz değildir. Türk Ceza Yargılaması’nda, müdafi tarafından 

lehine doğrudan çapraz sorgulama yapılabilen sanığa da ayrıca soru sorma hakkı 

verilmesi, yargıç aracılığıyla da olsa, sanığa aleyhindeki tanıklığı bizzat sorgulama 

imkanı vermiştir. Vekil ve müdafiin doğrudan soru sorma haklarının mevcudiyeti, 

sanık ve katılanın doğrudan soru soramamasının dezavantajını ortadan kaldıracaktır. 



 165 

Türk Ceza Yargılaması’nda yargıç tarafından sanığın sorgusunun yapılıyor olması, 

keza vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat ve katılanın da soru sorma ve 

dolayısıyla çapraz sorgulama yapma yetkisine haiz olması  sebebiyle, Cumhuriyet 

Savcısının çapraz sorgulama yükümlülüğü, K.K.T.C. Ceza Yargılaması’ndaki 

savcıya nazaran hafiflemiş görünümdedir. Cumhuriyet savcısı, vekil sıfatıyla 

duruşmaya katılan avukat ve katılana, soru sorma ve bu bağlamda sanığı çapraz 

sorgulama hakkının getirildiği C.M.K. ile, yargıcın, sorguyu çapraz sorgulamaya 

dönüşecek nitelikte yapmaması ve bu nitelikteki soruları diğer süjelere bırakması 

uygulamada yer edinebilecektir.  

 

   C.M.K. m. 201 hükmünün gerekçesi, Kıta Avrupası ceza yargılamasında 

yargıcın müdahaleci yönünün altını çizmekte ve bu özelliğin çapraz sorgulamadaki 

yargıçla uyuşmadığından bahisle, ilgili hükümde öngörülen sistemin tam bir çapraz 

sorgulama olmadığını ifade etmektedir. Çapraz sorgulama, yargıç müdahalesinin 

mümkün olduğunca az olduğu bir sistemdir. C.M.K. m. 201 hükmünün 

uygulanmasında, çapraz sorgulamaya dönüşecek soru sorma sırasında  yargıcın, pasif 

bir konumda olması gerekmektedir; çünkü soru sorulmasına engel olunması ilgili 

hükümde açıkça düzenlenmiştir ve bu ancak tarafların itirazına bağlıdır. Dolayısıyla 

karşı taraf itiraz etmedikçe yargıç  soruya müdahale etmemelidir. Cumhuriyet savcısı, 

vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat ve müdafiin soru sormasının, duruşma 

disiplinine uygunluk şartına bağlanması, Adalet Komisyonu görüşmelerinde de dile 

getirildiği üzere, uygulamanın nasıl olacağına ilişkin endişeyi yansıttığından, 

uygulamada, Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan 

avukatın hukukçu kimlikleri karşısında fazla yer bulamayacak bir koşul 

görünümündedir kanaatindeyiz. Nitekim, kesintiye uğramaksızın yapıldığı taktirde 

umulan neticeyi ve etkiyi doğuran çapraz sorgulamaya re’sen müdahalenin fazlalığı, 

çapraz sorgulamanın hayata geçmesine  engel olma tehlikesi taşımaktadır. 

 

Çapraz sorgulama, yemin tahtında ifade veren tanığın – sanık ve mağdur da bu 

bağlamda tanık olarak kabul edilmektedirler- beyanının test edilmesi olmasına 

rağmen, Türk Ceza Yargılaması’nda, sanık ve mağdur yemin tahtında beyanda 
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bulunmamaktadırlar. Oysa K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda, yeminsiz beyanda 

bulunan sanık, çapraz sorgulamaya tabi tutulamamaktadır. Türk doktrininde, sanığın 

yeminli beyanda bulunması; sanığın, yalancı tanık durumuna düşürüldüğü ve bir de 

yalancı tanıklıkla itham edilme tehlikesi ile baş başa bırakıldığı  gerekçesi ile  

eleştirilmektedir. Ancak, K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda yeminli beyanda bulunan, 

yeminli beyanında suçsuz olduğunu iddia etmesine rağmen mahkum olan hiçbir 

sanık, yalancı tanıklıkla itham edilip yargılanmamıştır. Sanığın beyanının doğru 

olmadığı kanaatinin hasıl olmasının tek neticesi, sanığın mahkumiyet hükmünde 

kendisini göstermektedir.  

 

K.K.T.C. Ceza Yargılaması’nda, çapraz sorgulamaya tabi tutulan tanık, 

kendisine sorulan soruya yanıt vermek mecburiyetindedir. Sanık ve mağdur da tanık 

olarak kabul edildiğinden, onlar da bu hükme tabidirler. Türk Ceza Yargılaması’nda 

da tanıklar, yasal bir sebebi olmaksızın tanıklıktan çekinmeleri mümkün 

olmadığından, çapraz sorgulamada sorulan soruları yanıtlamaya zorlanabileceklerdir. 

Buna karşılık, sanık ve tanık sıfatı ile dinlenmeyen mağdur, tanık olarak kabul 

edilmediğinden, çapraz sorgulamada sorulacak sorulara yanıt vermeye mecbur 

bırakılıp bırakılamayacakları belirsizdir. Özellikle sanığın susma hakkı dikkate 

alındığı taktirde, sanık açısından böyle bir zorlama daha az mümkün görünmektedir.  

 

C.M.K.’da, m. 201 gereği yapılacak soru sormada süjeler arasındaki sıra 

belirlenmemiştir. Kanaatimizce, sorgulamaların öncelikle esas, müteakiben çapraz 

sorgulama niteliğinde olacak şekilde yapılması ile, sorgulananın beyanının en net 

şekilde temini sağlanmış olacaktır. Örnek vermek gerekirse; sanığın sorgusunun 

ardından öncelikle müdafie müteakiben, Cumhuriyet savcısı, vekil sıfatıyla 

duruşmaya katılan avukat ve katılana söz hakkı verilmelidir. Bunlara söz hakkı 

verilirken öncelikle Cumhuriyet Savcısı, eksik kalan noktaların tamamlanması 

bakımından vekil sıfatıyla katılan avukat ve son olarak katılana söz hakkı 

verilmelidir. Böylece, tanığın lehine beyanda bulunduğu tarafa öncelikle soru sorma 

imkanı tanınmış olacaktır. Mahkeme üyelerinin, m. 201/2 gereği sahip oldukları soru 
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sorma hakkının ise, ancak, m. 201 gereği tarafların sorularının bitmesi ile birlikte  

kullanılması gerektiği kanaatindeyiz.   

 

Türk Ceza Yargılaması’nda günümüze değin var olan ve çapraz sorgulama 

sistemini getiren 1412 sayılı C.M.U.K.’daki düzenleme, gerek iş yoğunluğu, gerekse 

taraflara mümkün olduğunca az söz hakkı tanımak yönündeki eğilimle, 

uygulanmamıştır; ancak, çapraz sorgulama kavramı iş yükü azaltılmış bir sistemde 

hayat bulabileceği gibi, mahkemelerin iş yükünü azaltan bir kurum olma özelliği de 

göstermektedir. Yargıca, yargılamada göremediği noktaları gösterme amacı taşımakta 

ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.  

 

Çapraz sorgulama, Türkiye’nin de taraf olduğu A.İ.H.S. kapsamında, adil 

yargılanma hakkının bir parçası olduğundan, özellikle sanık açısından çapraz 

sorgulama hakkının kullandırılmasına dikkat edilmesi, adil bir yargılama için gerekli 

hale gelmiştir. Bu noktada, sanığın yokluğunda duruşmaya devam edilmesine ilişkin 

düzenlemelerin uygulamada mümkün olduğunca az kullanılarak, sanığın yokluğunda 

duruşma yapılmaması büyük önem arz etmektedir.  

 

C.M.K. m. 201’in uygulanmasına ilişkin doğabilecek boşluklarda, K.K.T.C. 

Ceza Yargılaması, mevzuatı ve mahkeme kararları ile, çapraz sorgulama sistemini 

uygulayan diğer ülkelerin dillerinin yabancı olması karşısında, Türk Ceza 

Yargılaması açısından kaynak teşkil edebilecek nitelik taşımaktadır.   
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