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ÖZ 

 

 

Yazar:Ekin Deniz HORZUM 

Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Bağlamında Yasak 

Sorgu Yöntemleri 

 

 

Ceza yargılaması usulünün her döneminde, özellikle polis incelemesinde, 

sorgulama önem arz etmiştir. Bir kimsenin suç işlemiş olması şüphesiyle 

yakalanması halinde polis, gerçeği bulma adına en iyi delilin itiraf elde etmek 

olduğunu düşünmektedir. Bu durum sebebiyle sorgulama bilgi ve itiraf elde 

etmek açısından kısa yol oluşturmaktadır. Eğer ceza yargılaması sürecinin eski 

zamanlarına, özellikle engizisyon yargılaması dönemine bakarsak, tek amaç 

itiraf elde etmekti. Dolayısıyla eski zaman hukuku itiraf elde etmek için, zor 

kullanma yöntemini de kabul etmekteydi. Ancak, 18. yy. ortalarına gelindiğinde 

İngiliz Mahkemeleri,  her durumda itirafı bir delil olarak kabul etmemeye ve 

aynı zamanda itirafın kabul edilebilirliğine limit koymaya başladı. Nitekim 

şüpheli ya da sanıktan elde edilen itirafın yasak sorgu yöntemi ile elde edilmesi 

ihtimali söz konusu olduğu için,  İngiliz Mahkemesi o dönem itibariyle de doğru 

bir yaklaşım geliştirmiştir. 

 

Günümüz hukukuna baktığımızda da, şüpheli ve sanıklar uluslar arası 

insan hakları hukuku anlaşmaları ve ulusal hukuk tarafından korunmaktadır. Bu 

durum ceza yargılaması hukukunun tarihsel  gelişim süreci içerisinde devletlerin 

yargılama ve bu kapsamda sorgulama sürecinin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini 

idrak etmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu ışık altında denilebilir ki, 

günümüz hukukunda sorgulamanın özellikle yasal boyutu açısından daha iyi 

koşullarda, şüpheli ve sanık haklarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine 

zemin hazırlanmıştır.  Fakat ne yazık ki, uygulama açısından, sanık 

sorgulamada, sorgulamanın da doğası gereği, güçsüz konumda yer almaktadır. 
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Bu sebeple sanık, bu koşullar içerisinde mücadele etme çabası içerisine 

girecektir. Sorgulamayı yapan memur ise, sorgulananın bu durumunu avantaja 

çevirerek, bir takım taktikler kullanabilir. Suçunu itiraf etmezse ceza alabileceği 

ya da kendisi aleyhine karşı konulmaz bir delil bulunduğu gibi. Bu halde, 

sorgulamada şüpheli ya da sanık, hücrenin hijyen ve benzeri gibi koşullarından 

dolayı rahatsız hissediyorsa, hücreye geri dönmek yerine, oturup yalan 

söylemeyi tercih edebilmektedir. Tüm bu hususlar göz önünde 

bulundurulduğunda sorgulamayı yalnızca soru sormak olarak düşünmemek 

gerekir. Çünkü hücrelerin koşulları, sorgulamanın nerede ve nasıl 

gerçekleştirildiği, sorgulayanın tutumu da önem taşımaktadır. Dolayısıyla 

sorgulamada taktik kullanılması, yasak sorgu yöntemlerine başvurulması, 

sorgulamayı etkileyecektir. Kaldı ki yasak sorgu yöntemlerini neler olduğu 

ortaya konulduğunda, bu yöntemlerin kullanılması halinde, sorgulamanın seyrini 

değiştirmeleri kaçınılmaz olduğu görülebilir. Bu yöntemlerden bazıları; işkence, 

aldatma, kötü muamele, tehdit, yalan makinesi kullanmadır. Nitekim örnek 

olarak sayılan bu yöntemlerle ilgili olarak,  belirtilen yasak sorgu yöntemleri, bir 

yandan insan onurunu hiçe sayarken diğer yandan da toplumda baskı 

uygulayarak insanları sessizleştirmektedir. Bu açıdan, yasak sorgu yöntemlerinin 

demokratik toplum düzeniyle hiçbir bağdaşır yanı bulunmamaktadır. İşte bu 

sebepler dolayısıyla da işkence başta olmak üzere, diğer yasak sorgu yöntemleri 

uluslararası sözleşmelerle yasaklanmıştır. Buna ilişkin düzenleme getirilen 

sözleşmelerden biri de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir.  Sözleşme 

düzenlemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu bağlamda verdiği 

kararlar, sorgulamanın başta insan hakları olmak üzere, şüpheli ve sanık 

haklarına uygun olarak gerçekleştirilmesinde etkin bir rol üstlenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:Sorgu, Yasak, Sanık, Yöntem, Delil 

 

 

 

 



 

v 

 

ABSTARCT 

 

 

Writer: Ekin Deniz HORZUM 

Subject: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Bağlamında Yasak  

                          Sorgu Yöntemleri 

 

In every time of criminal judgement procedure, especially in police 

investigation,  interrogation has assumed importance. When suspect is arrested who 

assumed to have committed a crime, the police think that, to find the truth, the best 

evidence is confession. Even if the other ways of securing evidence are available, 

interrogation often serves as a ‘short cut’ and produces information about other 

offences and offenders.  If we look at early time of the history of criminal judgement 

procedure especially time of inquisition,  the only aim was to get a confession. 

Therefore, it can be said that early common law permitted confessions to be obtained 

by any manner, including force or threat of force. Nonetheless, such as  by the 

middle of  the eighteenth century,  English courts began not to accept admissibility of 

confessions. Incidentally, that attitude was true, because not all confessions which 

are gotten during interrogation by law enforcement, should not be admissible in 

court. That is why, these confessions could be gotten by using illegal interrogation 

methods. In this century, suspects are being protected by international human rights 

agreements and national law, and interrogation methods  are better today and 

suspects have some rights which are accepted especially in constituonal states. On 

the other hand, as it is mentioned above, in practise, during interrogation, suspects 

are relatively weak position in these negotiations which have coercive setting, 

because of being in this situation, suspects want to strike deals, and the police use it 

as their advantage. This can be called as tactics during interrogation.  For instance, 

inducement such as bail or claiming that there is overwhelming evidence against the 

suspects and so forth. Besides, many detainees are reluctant either to sit or lie, 

especially if they feel uncomfortable about the level of cleanliness of cells. In this 

light of examples, we shouldn’t think interrogation only as questioned. Cells’ 
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condition, interrogation rooms, interrogator’s attitude assume importance. Therefore, 

using tricky tactics and forbidden interrogation methods during the interrogation 

effects interrogation's legality. These forbidden interrogation methods can be such 

as; torture, deception, ill-treatment, threat, using lie detector and so forth. These 

illegal interrogation methods’ purpose is to break one aspect of the dignity of 

individual, other aspect of the atmosphere created by the organized violance in the 

community, to make people silent. Illegal interrogation methods, especially torture 

can not be together, a combination of the concepts of democracy and the rule of law.  

If in a society, these methods are applied, there will be no democracy.Therefore, 

torture and the other illegal methods are accepted as an offence according to the 

constitutions and international human rights agreements. One of the most important 

human rights agreement is European Human Rights Agreement. Also, European 

Court of Human Rights' decisions  assume importance to protect suspect’s rights 

during interrogation. Therefore, these decisions will help to understand the present 

situation of interrogation and to protect suspects' and accuseds' rights. 

 

Key Words: Interrogation, Forbidden, Suspect/Accused, Method, Evidence 
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  ÖNSÖZ 

 

 

 Engizisyon Mahkemesi’nde yargılanan sanık; Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ‘waterboarding’ tekniğiyle sorgusu yapılan bir şüpheli ya da 

Guantanamo Bay’de suçsuz bir mahkum; burada bahsi geçen kişiler yalnızca 

farklı  zaman dilimlerinin insanlardır. 

 

 Ceza Muhakemesi tarihsel süreç içerisinde değişim ve dönüşüm 

geçirmiş olsa da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ulusal yargı kararları 

incelendiğinde, şüphelinin ifadesinin alınmasında ya da sanık sorgusunda, 

devlet görevlilerinin,  temel hak ve özgürlüklere müdahale oluşturacak 

nitelikte sorgulama yaptıkları tespit edilebilecektir. 

 

Bu çalışmada, kim söz konusu olursa olsun, ister acımasız bir katil, 

ister terörist, onun da, muhakeme süreci içerisinde bir takım haklara sahip 

olduğunu, en azından herkesin, işlediği suçtan soyut, bir insan olarak,  

ifadesinin alınması ya da sorgusunun yapılması, kendisini savunma hakkının 

bulunduğunu; bu sebeple de, yasaya aykırı olarak yapılan  ifade alma ya da 

sorguda, elde edilen doğrudan ya da dolaylı delillerin de kanuna aykırı 

olacağını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları rehberliğinde ortaya 

koymaya çalıştık. 

 

Bu kapsamda yaptığım çalışmalarda, bana destek olan herkese ve 

danışmanım Sayın Prof. Dr. Adem Sözüer’e teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

Bu çalışmada yasak sorgu yöntemi olarak adlandırılan yöntemlerin neler 

olduğu, yasaklanmasındaki mantığı kavrayabilmek adına; sorgu kavramı, sorgunun 

amacı ve fonksiyonu, ceza yargılamasındaki yeri, yasak sorgu yöntemleri ile ne 

anlaşılması gerektiği, tarihsel gelişim süreci, adil yargılanma hakkı ile ilişkisi, AİHM 

kararları ışığı altında incelenmiştir. Bu kapsamda, kanunda sayılan yöntemler 

örnekleyici olmakla beraber, kanunda gösterilen belli başlı yasak sorgu yöntemleri 

ile kanunda gösterilmeyen diğer yasak sorgu yöntemlerine, AİHM kararları 

bağlamında açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  

 

Tarihsel süreç doğrultusunda incelediğimizde ise, sorguda günümüz Ceza 

Muhakemesi Hukuku’nda gelinen aşama, AİHM ve Yargıtay kararları dolayısıyla 

değerlendirildiğinde de, çok da fazla umut verici değildir. Ancak, bahsedilen 

yöntemlerin, uluslararası hukuk tarafından yasak yöntemler olarak düzenlenmiş ve 

ulusal yasalar tarafından da yasaklanmış olması, şüpheli ve sanık hakları açısından 

güvence oluşturmaktadır. Nitekim CMK’da da yasaya aykırı yollarla elde edilen 

delillerin geçersiz olacağı kabulü ve zehirli ağacın meyvesinin de zehirli olacağı 

yaklaşımının ceza muhakemesi hukukumuzda benimsenmiş olması, bahsi geçen 

şüpheli ve sanık haklarının güvencesinin temelini oluşturmaktadır. Bununla beraber, 

AİHM’nin konuya ilişkin verdiği kararlardan özellikle bazıları, yasak sorgu yöntemi 

olarak kabul edilen yöntemlerin bir başka kişinin hayatı ya da terör olayları gibi 

toplumu ilgilendiren durumlarda uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında belirleyici 

olmaktadır. 

 

Bu konuda verilebilecek en güzel örnek, Gafgen v. Germany (22978/05) 

davasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne konu olan bahsi geçen davada; sanık 

tarafından kaçırıldığı düşünülen küçük bir çocuğun hayatı dolayısıyla polis 

tarafından, sanığa uygulanan hukuka aykırı sorgu yöntemleri uygulanmıştır. Durum, 

küçük bir çocuğun hayatının kurtarılması açısından ele alındığında, 

sorgulayanlarca,sanığa uygulanan yasak yöntemler haklı görülebilir. Ancak, nasıl bir 

durum ya da ne yönde bir amaç elde edilmesi söz konusu olursa olsun, işkence ya da 
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diğer yasadışı yöntemlerin sorguda kullanılması açısından, istisna tanınması kabul 

edilemez olduğu, AİHM olmak üzere uluslararası hukuk tarafından kabul 

edilmektedir.  Nitekim AİHM, gerek bahsi geçen davada, gerekse diğer yasak sorgu 

yöntemlerine ilişkin davalarında, toplumun güvenliğini tehdit eden durumlarda, terör 

olayları da dahil olmak üzere sorguda yasak yöntemlere başvurulamayacağının altını 

önemle çizmektedir.   

 

Sonuç olarak, tüm bu bahsedilenler doğrultusunda, yasak sorgu yöntemleri, 

bu yöntemler kullanılarak elde edilen delillerin değeri, çeşitli yönlerden ele alınarak 

incelenmiştir. 

 

Bu kapsamda bir inceleme için çalışmamızda,öncelikle sorgu terimi ile neyin 

ifade edilmek istendiğine açıklık getirilmiştir. Bu sebeple ilk olarak ifade alma ve 

sorgu kavramlarına değinilmiş ve sorgu dar anlamda ve geniş anlamda ele 

alınmıştır.Sonrasında ifadesi alınan, dinlenen ya da sorgulanan kavramları irdelenmiş 

ve ifade alan ya da sorguyu yapan devlet görevlilerinin kimler olacağı, Ceza 

Muhakemesi Kanunu doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu kavramlara açıklık 

getirilmesinin ardından, sorgunun şekli, amacı ve fonksiyonuaçıklanmıştır. Ardından, 

yasak ifade alma ve sorgu ile kastedilenin ne olduğu, yasak sorgu yöntemlerinin 

tarihsel gelişimi, adil yargılanmayla ilişkisiaçıklanmış, CMK’da gösterilen kapsamda 

yasak sorgu yöntemleri, ayrı başlıklar altında, AİHM kararları ışığında incelenmiştir. 

Çalışmamızın en son bölümünde ise yasak ifade alma ve sorgu yöntemleri ile elde 

edilen delillerin değeri tartışılmış ve Türk Hukuku’ndaki kabulün ne olduğuna, 

AİHM’nin konuya ilişkin yaklaşımı ve bizim görüşümüz de ortaya koyularak, yer 

verilmiştir. 
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Birinci Bölüm 

 

SORGU KAVRAMI, ŞEKLİ, AMACI VE FONKSİYONU  

 

I.SORGU KAVRAMI VE ŞEKLİ 

 A.Sorgu Kavramı 

1.Genel Olarak 

Yasak sorgu yöntemleri incelenmeden önce, cevaplandırılması gereken husus, 

sorgu kavramı ile ceza muhakemesi açısından ne ifade edildiğidir. Yasak sorgu 

yöntemlerine önemli hukuki sonuçlar bağlandığına göre, öncelikle sorgu teriminin 

içerik ve kapsam bakımından ortaya konması gerekir. Bu nedenle aşağıda sorgu 

terimi ile neyin ifade edilmek istendiğini açıklamaya çalışacağız.  

 

 

2.İçerik Açısından 

 a.Dar Anlamda Sorgu 

Sorgu terimi ile neyin anlaşılması gerektiği CMK’da tanımlar başlığı altında 

m.2’de düzenlenmiştir. Buna göre; “sorgu: şüpheli veya sanığın hâkim veya 

mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak 

dinlenmesini” ifade etmektedir. İşlenmiş bir suçla ilgili olarak şüpheli veya sanıktan 

bilgi alma faaliyetinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından 

yapılması halinde ise artık sorgudan değil, CMK m.2 uyarınca ifade almadan 

bahsetmek gerekir. Çünkü madde düzenlemesi uyarınca,; “ifade alma: şüphelinin 

kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili 

olarak dinlenmesi” anlamına gelir. 

 

Mevcut tanım dolayısıyla, ifade ve sorgu, suçlanan kişilerin olay hakkında 

bildiklerini kolluk görevlileri, savcı ya da yargıç önünde anlatmalarıdır.
1
 Başka bir 

ifade ile;  resmi fonksiyon icra eden kişinin, kolluk, Cumhuriyet savcısı ya da 

                                                 
1
 Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, İstanbul, Beta, 12. bs., 2007, s.161 
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hakimin; şüpheli veya sanıktan olaya ilişkin bilgi almaya yönelik faaliyetlerinin ayrı 

kavramlar altında değerlendirilmesi gerekliliği doğar. Nitekim değinildiği üzere, 

CMK m.2’de de, ifade alma ve sorgu kavramları ayrı ayrı olarak tanımlanmıştır.
2
 

 

Dolayısıyla, devletin şüphelendiği kişiye bu suçla ilgili olarak soru sorması 

ifade almadır. Devletin şüphelenmediği kişiye soru sorması ise, bilgi toplamadır.
3
 

Bilgi toplama halinde, kolluk suç şüphesi dolayısıyla suçla ilgili bilgi toplamayı 

amaçlayarak, ön bilgi toplaması yapabilir.Ancak,  bu esnada, orada bulunan kişi yada 

kişilerin kendiliğinden açıklamalarda bulunması ya dabu kişilerden bilgi alınması söz 

konusu olabilecektir. Yakalama Gözaltına alma ve İfade alma Yönetmeliği m.4’de de 

bilgi alma tanımlanmıştır. Buna göre; “Bir suçun tespiti veya aydınlatılmasına 

yönelik olarak şikayetçi ile suçtan zarar gören ve suç işleme şüphesi altında 

bulunmayan diğer kişilerin dinlenmesine ve tutanağa geçirilmesine bilgi alma denir.” 

Bu durum için bir örnek vermek gerekirse; bir işyeri sahibi polisi arayarak iş yerinde 

o gün bir hırsızlık yapıldığını ve bu hırsızlığın o iş yerinde çalışan yedi işçiden biri 

tarafında gerçekleştirilmiş olabileceğini söyler. Bu durumda henüz sadece bir suç 

işlenmiş olabileceği yönünde ihbar söz konudur. Dolayısıyla bir suç işlenmiş olduğu 

dahi bilinmemektedir. Kolluk bunun üzerine en azından soruşturmayı başlatabilecek 

basit bir şüphe elde etmek yani yasadaki ifadesiyle “suçun işlendiği izlemini veren 

bir hali öğrenmek” bu yönde bir delil bulabilmek için iş yerine giderek işçilere soru 

sorabilecektir. Bu durumda dinlediği kişilere sanık, tanık veya şüpheli olarak 

haklarını hatırlatması gereği yoktur. Ancak burada önemli olan kolluğun bilgi alma 

faaliyetini şüpheli ortaya çıktığı andan itibaren kesmesidir. Çünkü bu noktada 

sorgulamanın yapılması durumu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla dinlenen kişiye 

hakları hatırlatılarak gerekli yasal prosedürün uygulanması gerekecektir
4
. Bu 

bakımdan suç mahalinde olayın hemen ardından, kolluğun olay yerinde bulunan, 

                                                 
2
Ayrıca, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde de, ifade alma ve sorgulama 

kavramlarıayrı ayrı olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin, tanımlar başlıklı 4. Maddesine göre ifade 

alma; “Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla 

ilgili olarak dinlenmesini”; sorgulama ise; “Şüpheli veya sanığın, hâkim veya mahkeme tarafından 

soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini” ifade etmektedir. 
3
Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 18.bs., İstanbul, Beta, Ekim, 2010,s.899 
4
Centel, Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5.bs., İstanbul, Beta, s.218. 
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şüphelenmediği kişilere sorular sorması CMK m.147’de yer alan, (benzerlik 

itibariyle Miranda Kuralları olarak adlandırabileceğimiz)  haklarının hatırlatılmasını 

gerekli kılmaz
5
. 

 

Dolayısıyla kolluk olaya katılanları tek tek dinledikten sonra bunlardan bir 

yada birkaçının şüpheli olduğunu fark etmesi halinde, ilgililere haklarını hatırlatması 

gerekecektir. Çünkü söz konusu kişi yada kişilerin ileride sanık olabilecekleri 

düşünüldüğünde hakların öğretilmesi bakımından aynen sanığın hukuki statüsüne 

sahiptir
6
.Dolayısıyla ileride sanık olabileceği düşünülen kişiye bu yolla soru 

sorulmuş veya o kendiliğinden açıklama yapmış ise, ani açıklamalar ve bilgi toplama 

kapsamında kolluğun sorduğu sorulara verilen cevaplar, kovuşturma evresinde 

değerlendirmeye alınır
7
.Bu noktada belirtmek gerekir ki, CMK kolluğun 

kendiliğinden ifade almasını yasaklamıştır. Kolluk her seferinde Cumhuriyet savcısı 

tarafından verilecek ayrı adli emirler üzerine ifade alma yetkisi kazanmaktadır. 

(CMK m.161/1) Ancak değinildiği gibi, yakalama sonrası, haklarını öğrenen 

şüphelinin, kendiliğinden konuşması bunun istisnasıdır.
8
 

 

Sorgu açısından ise, CMK uyarınca sanığı sorguya ancak hakim çeker. 

Meşhut suçlarda ve gecikmede tehlike olan hallerde dahi, savcı sanığı sorguya 

çekemez. Sorgunun sanık ve hakim bakımından büyük önemi bulunmaktadır. Çünkü 

sanık kendisine isnat edilen suçu ilk defa sorgu sırasında öğrenecektir. Ayrıca 

sanığın açık kimliği, kişisel ve ekonomik durumunun tespiti sorgunun başında 

yapılacaktır.
9
 Sorgunun taşıdığı bu önem dolayısıyla da, sanığın vermiş olduğu 

ifadelerin hukuka uygunluk değeri taşıması gerekir. Bunun içinde öncelikle, alınan 

ifadelerin hukuka uygun olarak elde edilmiş olup olmadığına bakılır. Dolayısıyla 

sanığın iradi karar verme ve iradi davranma hürriyetini ihlal eden sorgulama 

                                                 
5
Timur Demirbaş, “Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması ve Müdafilik”, (Çevrimiçi)  

http://demirdemir hukuk.com/suphelinin_ifadesi-TCHD_TD.pdf, s.4, Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2009. 
6
Şahin, Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması,1.bs., Ankara, 1994,s.177,178. 

7
Centel, Zafer,a.g.e., s.218. 

8
Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 18.bs., İstanbul, Beta, s.900 
9
A.e., s.1374 
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yöntemleri sanığın, neyi ne ölçüde söylemek istediği konusunda karar vermesine 

engel olmaktadır.O halde, yasak sorgu yöntemlerinin uygulandığı bir sorgu, sanığın 

iradi karar verme yeteneğine engel olarak ondan ikrar elde etme amacına hizmet 

eden sorguyu ifade eder. Bu sebepler dolayısıyla olması gereken sorgu;  sorgulayanın 

mümkün olduğunca sorgulanandan yalnızca ikrar yada gerçeğe uygun bilgi elde 

etmeye çalışmaksızın açık ve basit sorular sorarak, onun kararlarına etki yapacak her 

türlü fiziksel ve manevi baskıdan uzak, irade ve ifade hürriyetine helal getirmeyecek 

olan sorgudur.
10

 

 

b.Geniş Anlamda Sorgu 

Yukarıda dar anlamda sorgu bahsinde değinildiği üzere, CMK’da yer alan 

düzenleme gereğince; şüpheli, sanık ya da tanığın olaya ilişkin beyanının alınması 

işleminin, Cumhuriyet savcısı, kolluk ya da hakim tarafından yapılması hallerine 

göre, yapılan bu işlemlerin, ayrı kavramlar ile ifade edilmesi söz konusudur. 

Dolayısıyla, CMK uyarınca, şüphelinin Cumhuriyet savcısı ya da kolluk tarafından 

ifadesinin alınması; tanığın dinlenmesi; sanığın ise, hakim ya da mahkeme tarafından 

sorgusunun yapılmasından bahsetmek gerekir. 

 

Hal böyle olmakla birlikte, yasak sorgu yöntemleri şeklinde genel bir 

başlıklandırma yoluna gidilmiş olmasından ötürü, biz bu çalışmamızda, sorgu 

terimini, ifade alma ve dinlemeyi de kapsayacak şekilde geniş olarak algılama 

gereğini hissetmekteyiz. Dolayısıyla yasal olarak düzenlemenin farkında olmakla 

beraber, konuya ilişkin irdeleme sürece içerisinde, genel olarak tüm bu işlemleri 

kapsayıcı şekilde, yapılan işlemleri ve uygulanan yöntemleri değerlendirmek ve bu 

şekilde algılamakta konuyu inceleme açısından  fayda görmekteyiz. 

3.Sorgulanan Açısından 

a.Şüpheli ve Sanık Sorgusu 

Bir ceza muhakemesinde, sorgulanan şahsın hukuki statüsü bakımından, 

şüpheli mi yoksa sanık olarak mı sorgulandığı nasıl belirlenebilir?  

                                                 
10

Cumhur Şahin,a.g.e.,s.187. 

 



 

7 

 

 AİHM’nin geniş anlamda sanıklık
11

 kabulü ve öğretide sanıklık statüsünün ne 

zaman başladığı konusundaki kavram kargaşasının önlenebilmesi adına CMK m.2’de 

şüpheli ve sanık kavramlarının ayrı ayrı tanımlanmış olduğunu görüyoruz. CMK 

m.2’ye göre; “… şüpheli: soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi; 

sanık: kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç 

şüphesi altında bulunan kişiyi..” ifade eder.
12

 

Tanımdan yola çıkarak, sorgulanan şahsın şüpheli olarak kabulü için, 

soruşturma evresinde yapılan araştırmaların o kişi üzerinde yoğunlaşmaya başlamış 

olması gereklidir. Ayrıca, suç şüphesi ile şüpheli kavramlarının aynı anda ortaya 

çıkmamış olması da mümkündür. Şüpheli kavramı ancak, şüphe nedenleri belli bir 

kişi veya kişileri göstermeye başladığında ortaya çıkar. Suçun belli bir kişi 

yadakişilerce işlendiğini düşündürecek somut olgu halinde şüpheli vardır.  Böyle bir 

durumun varlığı halinde, ilgili şahsın şüpheli statüsüne girdiği kabul edilebilecektir.
13

 

Bu kapsamda şüpheli; “kovuşturma organlarının kendisi ile ilgili olarak sahip 

bulundukları, başlangıç şüphesinin ilgili tarafından öğrenildiği andan itibaren 

başlamalıdır. Zira bir insan olması nedeniyle kendisine tanınmış bulunan sanık 

haklarını, birfiil kullanabilmesi için, suçlandığını öğrenmiş olması şarttır.”
14

 

 

Her suçlamanın bağlantı noktası bir kimsenin cezalandırılabilir bir fiil 

işlediğine dair şüpheye dayanmaktadır. Böyle bir şüphenin varlığı halinde ceza 

kovuşturma organlarının bu doğrultuda ilerlemesi ve gerekli olacak önlemleri belirli 

bir istikamete yöneltmesi sözkonusu olacaktır.Dolayısıyla kendisinden suç işlediğine 

dair şüphe duyulan kişi esasında “ceza kovuşturma organlarının ilerlemesi ve 

bununla bağlantılı tedbirleri belirli istikamete yöneltmesi için vesile” olacak 

şüphenin doğmasına sebep olmaktadır
15

. 

                                                 
11

Bu kabul AİHM içtihatlarından ileri gelmektedir.  AİHM, kişiye ilgili adli işlemlere başlandığı 

andan itibaren, herhangi bir isnat olsun yada olmasın, o kişinin Sözleşmeden doğan haklarından 

yararlanabilmesini kabul etmiştir..; Centel, Zafer, a.g.e., s.144; AİHM kararı için Bkz. 

König/Almanya Davası, 28/6/1968t. 
12

 Erdener Yurtcan, Uygulamacı İçin Ceza Yargılaması, 1.bs., İstanbul, Beta, s.68 
13

Demirbaş,a.g.e., s.3. 
14

Kunter, Yenisey, Nuhoğlu ,a.g.e. , s.427 
15

Demirbaş, a.g.e.,s.2. 
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Şüpheli statüsü açısından durum bu olmakla birlikte, CMK m.2’de ki tanım 

ve iddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığının düzenlendiği m.175/2 dolayısıyla, 

sanıklık hukuk durumu iddianamenin kabulü anında doğacaktır.Kunter, Yenisey, 

Nuhoğlu’na göre; sanık, aleyhinde asıl ceza davası açılmış veya açılmadan önce 

kendisine sanıklık sıfatı veren bir işlem yapılmış kişidir. Bu bağlamda yazarlar ‘dar 

anlamda’ sanıklığı, CMK m.175 uyarınca iddianamenin kabulü anından değil, suç 

isnadından başlatmakta, AİHM’nin kabul ettiği gibi sanığın isnadı öğrenmesini de 

aramamaktadır.
16

 

 

Prof. Eser; ceza muhakemesi hukukunda sanığın öncelikle bir obje olduğunu 

belirtir. Çünkü sanık kendisine bir suç isnat edilerek soruşturmanın başlatılmasına 

sebep olmakta ve soruşturmanın dolayısıyla kovuşturmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Diğer yandan sorgulama sırasında onun söz ve davranışları ispat 

vasıtası olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak elbetteki sanığın sadece soruşturma 

objesi olarak görülmesi yalnızca ikrar elde etme amacının ortaya çıkmasına sebep 

olabilecek buda yasak sorgu yöntemlerinin meşrulaşmasına yol açabilecektir. İşte bu  

sebeple günümüz ceza muhakemesi hukukunda sanık soruşturma objesi olmasının 

yanı sıra aynı zamanda muhakeme sujesi konumundadır. Bu açıdan sanığın suçun 

ispatına katılma mecburiyeti bulunmamakta ve hatta susma hakkına sahip olduğu 

günümüz muhakeme hukukunda kabul edilmektedir
17

. Başka bir ifadeyle sanığın 

soruşturma objesi olarak aşırı devlet müdahalesinden korunması ve diğer yandan 

muhakeme sujesi olarak durumunun güvencelenmesi için muhakeme hukukunda bazı 

haklarla donatılmış olduğu söylenebilir. 

 

Ancak sanığın ceza muhakemesinin sujesi olmasının yanısıra, objesi 

olduğunun kabulü özellikle sanığın sorgulanması açısından yasak yöntemleri 

uygulanabilir kılmaya yol açabilir. Dolayısıyla sanığın muhakemenin objesi ve sujesi 

                                                 
16

Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.423 
17

Albin Eser, “Alman ve Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Hukuki 

Durumu”(Çevrimiçi)http://www.freidok.uni.freiburg.de/volltexte/4349/pdf/Eser_Alman_ve_Tuerk_ce

za_muhakemesi_hukukunda.pdf, s.317., Erişim Tarihi: 08.Şubat.2011. 
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olduğuna ilişkin iki yönlü bir değerlendirmeden ziyade, sanığın muhakemenin sujesi 

olduğuna dair tek taraflı bir yorum, özellikle yasak sorgu yöntemleri göz önünde 

bulundurulduğunda sanık açısından daha güvenceli olacaktır. 

 

 

b.Tanık 

 

 “Muhakeme konusu olay hakkında beş duyuları marifetiyle öğrendiklerini 

hakim veya Cumhuriyet Savcısına anlatan üçüncü kişilere tanık, bunların yaptıkları 

açıklamalara da tanık açıklamaları denir.”
18

. Dolayısıyla CMK m.43 de gözönünde 

bulundurulduğunda hakim veya savcı dışındaki kovuşturma organlarının dinlediği 

kişiler tanık olarak nitelendirilemeyecektir. 

 

İlk olarak, herkes tanık olarak dinlenebilecektir. Bu kabul ceza 

muhakemesinde herşeyin delil olabilmesi kuralından ileri gelmektedir
19

. Fakat CMK 

m.45 uyarınca, şüpheli veya sanıkla tanığın yakınlık derecesi, arasındaki bağ, yada 

ilişki durumu gözönünde bulundurularak tanıklıktan çekilme hakkı düzenlenmiş 

olduğu unutulmamalıdır.
20

 

 

Tanığın dinlenmesi açısından ise, şüpheli veya sanığın dinlenmesine ilişkin 

kuralların kanunda tanığın dinlenmesine ilişkin kurallardan farklı olarak 

düzenlendiği görülmektedir. Çünkü şüpheli veya sanığın aynı olaya ilişkin olarak 

aynı zamanda tanık sayılması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla, sanık ve tanık 

aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmayacaklardır. Buna göre, şüpheli ve sanığın 

tanıklar gibi yemin etme yükümlülüğü (CMK m.54 ve istisna olarak yemin 

verilmeyen tanıklar için CMK m.50) olmadığı gibi, yalan söylemesi de kendisini 

koruma içgüdüsüyle söz konusu olabilecektir. Ancak şüpheli yada sanığın yalan 

                                                 
18

Bahri Öztürk, Ceza Muhakemesi Hukuku.,1.bs., Ankara, Seçkin, 2009,s.270. 
19

Hakan Hakeri,Yener Ünver, Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, AdaletYayınevi, 

Kasım, 2007, s.113. 
20

Yurtcan, a.g.e., s.265 
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söylemesi kimliğine ilişkin hususlarda mümkün olmayacaktır
21

. CMK’da tanığın 

yalan söylemesini önlemek için, bir takım tedbirler almıştır. Bunlar; “çekinme 

yetkisi, çekinme mecburiyeti, tanığa ne derece itimat edilebileceğini gösteren sualler 

sorulması, yemin, tanıkların ayrı ayrı dinlemesi, kovuşturma evresinde tarafların 

yüzüne karşı ve alenen beyanda bulunulması, tanıkların yüzleştirilmesi, yalan 

beyanın suç sayılması ve Tanık Koruma Kanunundaki hükümler.”
22

 

 

Tanıkların dinlenmesinde ilkin önemli olan, tanığın gecikme olmaksızın 

dinlenmesidir. Eğer tanık bir davada erken dinlenirse, tanığın dikkate değer bir 

biçimde konuşma ve gerçeği anlatma isteği olacaktır. Dahası, tanık ile erken bir 

zamanda kurulan temas sayesinde, onun ‘hatırlamıyorum gibi bir durumun arkasına 

saklanması engellenmiş olacaktır
23

. İkincisi, CMK m.52 uyarınca tanıkların ayrı ayrı 

dinlenmesi gerekir. Ayrıca, kovuşturma evresinde sanık mahkemece sorgulanırken, 

tanık yada tanıkların sanığın verdiği ifadelerden etkilenmemesi için salondan 

çıkarılması önem taşır.
24

 

 

Son olarak vurgulamakta yarar var; tanığın Cumhuriyet savcısı veya hakim 

tarafından dinlenmesinde elbetteki yasak sorgu yöntemleri uygulanamaz. Tanığın 

açıklamalarının özgür iradesine dayanması gereklidir. Özgür iradeye dayanmayan 

tanık açıklamalarının hüküm kurma aşamasında değerlendirmeye alınması söz 

konusu olamayacaktır.
25

 

                                                 
21

Yargıtaya göre, polisin yemin ettirerek tanık dinleme yetkisi bulunmadığı için, sanığın poliste 

verdiği yalan beyanları nedeniyle yalan tanıklık yapma suçu oluşmayacaktır. 2001/17125E., 

2002/108K. Uyap Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) 

http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=95 3 ICM8 

ICMNLSDB15 UYAPVERIBANKASI59 26 A1001001A07F11B71013D4537818 

A07F11B71013D453781 14 1162&aranan=&dokumanTuru=YARGITAYKARARI, Erişim Tarihi: 

13.Şubat.2011 
22

 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e., s.1352 
23

Paul B. Weston,Kenneth M. Wells,  Investigation-Basic Perspectives, USA, New  Jersey ,Seventh 

Edition, 1997, s.132. 
24

Jack H. Riendenthal, Michael Singer, The Law Of Evidence, Mineola, NewYork, Universtiy 

Casebook Series, The Foundation Press, INC., May, 1985,s.183. 
25

Centel , Zafer, a.g.e.,s. 255. 
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4.Sorgulayan Açısından 

 

a.Hakim veya Mahkeme Tarafından Yapılan Sorgu 

 

Hakim sorgusu ile kastedilen soruşturma evresinde sulh ceza hakimi 

tarafından yapılan sorgu ile, kovuşturma evresinde iddianame kabul edilerek kamu 

davası açıldıktan sonra hakim tarafından yapılan sorgudur. 

 

CMK m.147’e göre; iddianame kabul edilerek kamu davası açıldıktan sonra, 

mahkeme başkanı veya hakim usulüne uygun olarak sanığı sorgular. Bu aşamada 

hakim tarafından sanığa kendisini savunmak üzere varsa delillerini sunabileceği 

söylenir ve savunması istenir. Mahkeme başkanı sanığın ilk savunmasından sonra 

yada savunması esnasında soru sorabilecektir
26

. 

 

Sulh ceza hakiminin yapacağı sorgu ise, soruşturma evresinde, şüpheli 

yakalandıktan
27

 sonra sözkonusu olabileceği gibi; şüphelinin dinlenmesi için davet 

üzerine sorgu halinde de gerçekleşebilir. Soruşturma evresinde, şüpheli yakalanarak 

gözaltına alındıktan sonra, en geç yasal gözaltı süresi içinde, Cumhuriyet savcısı 

tutuklama şartlarının gerçekleştiğine inanıyorsa tutuklama talep ederek yada 

tutuklama talep etmeden sadece sorgu talep ederek şüpheliyi sorgulanmak üzere sulh 

ceza hakimi önüne gönderebilir. Bunun yanısıra suçüstü hali ile gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay kapsamı 

dolayısıyla Cumhuriyet savcısının iş yükünü aşıyorsa sulh ceza hakimi yakalanan 

kişiyi talep olmadan da sorguya çekebilir. (CMK m.91,163)
28

 

 

                                                 
26

Doğan Soyaslan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. bs., Ankara, Yetkin Yayınları,  2007, s.386. 
27

Bahsi geçmişken belirtelim, yakalamada,  AİHS m.5 uyarınca, kişinin özgürlüğünün kısıtlanabilmesi 

için suç işlediği konusunda makul bir şüphenin bulunmasını gerekli kılar. Bu şartın gerçekleşmemiş 

olması halinde ise, Sözleşmenin ihlali söz konusu olacaktır. Bu açıdan yakalamanın makul 

sayılabilmesi için ise, mevcut olgu ve bulguların “tarafsız bir gözlemciyi, kişinin suçu işlemiş olduğu 

hususunda ikna etmeye yetecek ölçü ve nitelikte bulunması şarttır. Serkan Cengiz, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları,  Türkiye 

Barolar Birliği, European Union, Ankara, Kasım, 2008, s.57. 

 
28

Hakeri,Ünver, a.g.e., s.300 
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b.Cumhuriyet Savcısı veya Kolluğun İfade Alması 

 

Adli kolluğun yaptığı sorguda önemli olan, ancak Cumhuriyet savcısının 

gözetim ve denetiminde işlem yapmasının mümkün olduğudur. Dolayısıyla kolluğun 

sorgulamayı yapmadan önce bu konuda işlem yapacağını Cumhuriyet savcısına 

bildirmiş olması ve onun iznini almış olması gereklidir
29

. Çünkü az öncede 

belirtildiği gibi CMK m.161/2’de kolluğun kendiliğinden ifade alması yasaklamıştır. 

 

Bu noktada hemen belirtelim, kolluğun şüpheli veya sanığı zorla getirme 

yetkisi de bulunmamaktadır. PVSK m.15 uyarınca da, kolluk ifadelerine başvurması 

gereken kişileri çağırma ve soru sorma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla davet edilen 

kişi davete uymak zorunluluğunda değildir. Diğer yandan polisin sahip olmadığı bu 

yetkiye jandarmanın sahip olması da eleştiri konusu olmaktadır. (JTGYY m.36) 

 

Kolluğun ifade alması ile ilgili olarak CMK m.148/4 ve m.213’e değinmek 

gerekir.  M.148/4’e göre; “müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hakim 

veya mahkeme huzurunda doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.” M.213’e göre 

ise; “aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hakim veya mahkeme huzurunda 

yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan veya müdafinin hazır 

bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar duruşmada okunabilir. Doktrinde bazı 

yazarlar, CMK m148/4 ve n.213’ün birlikte değerlendirilmesi ile müdafi hazır 

bulunmaksızın kolluk tarafından alınan ifade tutanaklarının herhangi bir delil 

değerine sahip olmayacağı görüşünü savunmaktadırlar.
30

 Diğer yandan CMK’da ki 

madde düzenlemesine baktığımızda m.148/4 davadan önce alınmış olan ifadelerin 

tekrarlanmasına ilişkindir. M.213’de ise, okumanın değeri çelişkiyi gidermek içindir. 

O halde kolluk tarafından alınan ifadeler, çelişki olsa dahi müdafi önünde alınmadığı 

hallerde, duruşmada okunamayacaktır.  

 

                                                 
29

Centel, Zafer, a.g.e., s.220. 
30

Demirbaş, “a.g.e”,s.5 

 

 

 



 

13 

 

Cumhuriyet savcısı açısından, savcı ifade almak üzere şüphelendiği kişiyi 

davet etme yetkisine sahiptir. Ancak davet üzerine gelmeyen şüpheli hakkında şayet 

suçlanmasına yetecek kadar şüphe var ise, Cumhuriyet savcısı tarafından zorla 

getirme kararı alınabilir. Savcı bu halde sulh ceza hakiminden yakalama emri 

düzenlenmesini de talep edebilecektir. Ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi söz 

konusu olmuşsa, yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere sulh ceza hakimi önüne 

götürülecektir. Dolayısıyla sulh ceza hakimi yakalama kararı verilmesi veya 

yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenlerin bulunması halinde şüpheliyi 

davet eder ve gelmediği takdirde zorla getirileceğini davetiyede bildirir. Sulh ceza 

hakimi bu şekilde zorla getirilen şüpheliyi CMK m.147’de öngörülen kurallar 

doğrultusunda sorguya çekecektir
31

. 

 

B.Sorgunun Şekli 

 

Doğru ve usulüne uygun bir sorgu sanattır. Sorgulayan bunu kendi öğrenimi 

ve deneyimiyle ilerletebilir. Bunun içinde, insan psikolojisinin derinliğine sahip 

olmak gerekir. Dolayısıyla  ifade alma açısından da, şüpheli ya da sorgulananın yaşı, 

profesyonelliği, kişisel entellektüelitesinin göz önünde tutulması önem taşır. Çünkü 

şüpheli ya da sanık, avukat, doktor, bilim adamı, profesör, idareci, yada vasıfsız bir 

işçi ve hatta çocuk, genç, yada yaşlı olabilir. 

 

İfade alma ve sorguda daima göz önünde bulundurulması gereken her insanın 

acıdan, eziyetten kaçacak olması ve bu sebeple şüpheli ya da sanığın da mahkum 

olma korkusuyla yalan söyleyebilecek olmasıdır. (Kaldı ki bu husus dolayısıyla, 

kanunda esasa ilişkin yalan söylemenin cezalandırılmamış olduğu görülmektedir.) 

Bu sebeple ifade alma ve sorguda şüpheli ya da sanık kendini köşeye sıkışmış 

hissedebilir; bu sebeple de, durumu kontrolü altına almak ve ifade alma/sorguyu 

başka konulara çekmek için girişimde bulunabilir. Bu şekilde bir durum söz konusu 

olması halinde, sanığın bu yönde yapacağı her seçime taktik denir. Polisin ise bu 

                                                 
31

Centel, Zafer, a.g.e., s.224. 
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taktiklere karşı izleyeceği yola strateji denir
32

. O yüzden, şüpheli ya da sanığın yalan 

söyleyip söylemediğini ifade alan ya da sorgulayanın anlayabilmesi için, doğru sorgu 

tekniklerini yani stratejileri uygulaması ve kullanması gereklidir. Aksi halde zora 

başvurma durumu gerçekleşebilecektir. Aslında başta delil olarak değerlendirilmesi 

gerekenler elde edilen iz ve eserler olmalıdır. Ancak “iz ve eserleri konuşturamayan” 

özellikle kovuşturma makamları, şüpheliyi zorla konuşturma yoluna gitmekte buda 

yasak ifade alma ya da sorgu yöntemlerine başvurulması anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla insan haklarını, sorgu tekniklerini, kriminalistiği bilmeyen; bilse de 

uygulayamayan kadrolarla gerçekleştirilen ifade alma veya sorgu 

işlemlerinin,amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi ve bu şekilde ceza 

muhakemesinin amacına ulaşabilmesi olanaksızdır.” 
33

. 

 

Ceza muhakemesinde ifade alma ve sorgunun nasıl yapılacağı CMK m.147 

ve 148’de sırasıyla belirlenmiştir. Öncelikle şüpheli yada sanığın kimliği saptanacak, 

kendisine isnat edilen suç anlatılacak, müdafi seçme hakkına ilişkin durum 

bildirilecektir. Dolayısıyla ilk etapta şüpheli veya sanığa hak ve yükümlülükleri 

söylenecektir. Şüpheli yada sanığa hak ve yükümlülüklerinin bildirilmesinin 

ardından esasa ilişkin sorguya geçilmelidir. 

 

Kanunumuzda yer düzenleme bu şekilde olmakla beraber, hukukumuzda 

ifade alma ve ya sorgulama yapılırken, ne şekilde hareket edileceği ayrıca 

düzenlenmemiştir. Nitekim ifade alma ya da sorgulama sırasındauygulanan 

yöntemlerin bir kısmı yasaklanmadığı halde, bir takım yöntemlerin en başta ahlaki 

olmamaları nedeniyle yasaklanmaları söz konusu olmuştur.  Esasa ilişkin sorguya 

geçildiğinde , sorguya çekilen sorgulama esnasında kendini koruma içgüdüsüyle 

doğal olarak, çeşitli tepkiler verir. İşte sorgulananın verdiği bu tepkiler 

                                                 
32

İfade alma ya da sorguda şüpheli/sanığın sorgulayana karşı uygulayabileceği taktikler şu şekilde 

sıralanabilir: polisi provoke taktiği (Burada sanık sorgulayanı kışkırtarak sorguyu yarıda kesmek veya 

polisi tahrik ederek suç sayılacak bir eyleme itmek amacı içerisindedir.), duygusal şantaj taktiği, 

zaman kazanma taktiği, hikaye uydurma taktiği, oyalama taktiği. Polisinde sorgulamadaki yaklaşımı 

ise sorgu çeşidine göre de değişecektir.; Ünal Azak, Polisin Soruşturması ve Sorgu Teknikleri, 

Ankara, Şubat, 2001, s.202. 
33

Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, 

Seçkin,2008, s.455. 
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doğrultusunda sorguya çekenin belli bir takım stratejiler geliştirmesi söz konusu 

olabilir. Bu kapsamda bahsi geçen bu stratejiler neler olabilecektir? 

 

Örneğin; ifadesi alınan ya da sorgulanan şahsa duygusal açıdan yaklaşılarak, 

ona onun durumunda olan herkesin aynı şeyi yapacağını, yaptığı şeyin toplumsal 

açıdan ayıplanacak bir davranış olduğu söylenerek şüpheli ya da sanık üzerinde etki 

yaratmaya çalışılabilir. Yada sigara, çay ikram edilerek yakınlık kurulmaya 

çalışılabilir. Bu davranış da sorgulanan üzerinde etki yapabilecektir. Ancak şüpheli 

ya da sanığın, profesyonelce davranarak,  duygularını açığa vurmamasıhali de 

mümkündür. Bu takdirde, sorgulayan soru cevap yöntemini kullanabilir. Ya da, 

şüpheli ya da sanığın suça ilişkin hikayesini onu kesmeden dinleyip, sonrasında aynı 

hikayeyi iki yada üç kere anlatmasını isteyebilir. Bu durumda sorgulanan pek çok 

yalan söyleyecek ve yalanını örtmek için başka yalanlar söyleyecektir. Ne kadar çok 

yalan söylerse o kadar çok onun yalanını yakalama ihtimali artacaktır. Yada 

sorgulama yapılırken sanığa suçun işlendiği zamanda nerede olduğu ne yaptığı 

sorularak olay çözülmeye çalışılabilir
34

. 

 

Sorgu şeklinin taşıdığı önemin yanısıra, sorgunun yapılacağı mekana da 

değinmek gerekir. Sorgu; karakoldaki ifade odası, şüpheli yada sanığın evi, suçun 

işlendiği tahmin edilen yada yakalandığı yer, sokak, keşif mahalli, duruşma salonu 

olabilir. Gözaltına alma halinde sorgu, polis binasında, sorgu odasında yada diğer 

güvenli, özel bir odada yapılmalıdır.
35

Pek çok şüpheli, sorgu odasında oturup yalan 

söylemeyi, hijyen açısından standardı oldukça düşük olan hücreye geri dönmeye 

tercih edebilmektedir. Çünkü bu hücreler, yerlerinin rengi solmuş, ayrı tuvaletleri 

olmayan, kötü kokan, tuvalet kağıdı talebe bağlı olarak verilen, el yıkama için 

lavabosu bulunmayan ve hatta uzanmak için elverişli bir ortamı olmayan koşullarda 

olabilmektedirler. Dolayısıyla yapılan sorguyu, sorgulananın içinde bulunduğu 

atmosferde dahil olmak üzere bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla 

polisin sorguda az önce belirtildiği gibi, bir takım taktikler veya yasak sorgu 

                                                 
34

ncthakur.itgo.com ,“Interview and Interrogation in the Investigation of Crime”,(Çevrimiçi) 

hlttp://ncthakur.itgo.com/chand3a.htm, s.4., Erişim Tarihi: 10 Kasım 2010. 
35

 Weston, Criminal Investigation, s.133. 
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yöntemleri olarak adlandırılan muameleleri uygulamaları söz konusu olduğunda 

sorgunun nasıl gerçekleştirildiği ve sanığın nasıl bir durum içerisinde olduğu daha iyi 

anlaşılabilecektir
36

. 

 

 Sorgu sayılan bu yerlerde gerçekleştirilebilir. Ancak asıl önemli olan bir 

diğer nokta, sorgunun nerede yapıldığının yanısıra nasıl bir atmosfer içerisinde,  nasıl 

bir ortamda gerçekleştirildiğidir. Dolayısıyla bu aşamada sorgulayanın ve 

sorgulananın psikolojik durumu da devreye girmektedir. Uzun çalışma saatleri, 

ekonomik sıkıntı, eğitim durumunun yetersizliği, yeterli meslek içi eğitim olmaması 

gibi şartlar düşünüldüğünde sorgunun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi de 

olanaksızlaşacaktır
37

. 

 

Sorguya ilişkin tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda bazı 

yazarlarca polis sorgusunun kısıtlanması önerilmektedir. Bu kapsamda ileri sürülen 

iki sorguyu yapan kolluk görevlisi ile şüphelinin arasındaki eşitsizliğin sezilmesi 

önem taşır. Sorgulayanın sorgudaki üstünlüğü ister istemez şüpheli ya da sanık 

tarafından mevcut durum gereği hissedilecektir. Bu sebeple, sorguda şüpheli ya da 

sanığın yaşı, cinsiyeti, mesleki durumu gibi özellikler önem taşır. Bu sebeple her 

yönden ele alınarak ifade alma ya da sorgu değerlendirilmelidir. Çünkü, elinde 

incelemeye ilişkin hiç biri verisi, hikayesiyle ilgili hiçbir sunumu ve organizasyonu, 

suçlayanlara karşı bir savunması ve mevcut muhakeme ve yasadan bilgisi olmayan 

şüpheli ya da sanık, kendisini haksız yere suçlanırken bulabilecektir.” 
38

. 

                                                 
36

Mike Maguire,Rod Morgan, Robert Reiner , The Oxford Handbook of Criminology, bs.10, 

FourtEdition, Oxford University Press,  New York, 2007,s.967. 

 
37

Joel Samaha, Criminal Justice, Canada, University of Minnesota, Fifth Edition, 2000, vd., s.225. 
38

Joseph D. Grano , Confessions,Truth and the Law, 4.bs.,USA,  The University of Michigan Press,  

1996, s.33. 
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II.SORGUNUN AMACI VE FONKSİYONU 

 

Sorgunun iki yönlü bir fonksiyonu vardır. Bunlardan ilki olayın 

aydınlatılmasına hizmet etmek diğeri ise sanığın savunmasını sağlamaktır. 

 

Sorguyu yapan makam açısından öncelikli amacın; olayın aydınlatılması 

olduğu düşünülürse, bu amaç doğrultusunda, sanığın konuşması ve olaya ilişkin 

açıklamalarda bulunması sağlanmaya çalışılacaktır. Sanık açısından ise; önemli olan 

kendisini savunmaktır. Dolayısıyla sorgunun bu iki yönlü fonksiyonu ortaya 

konulduğunda kendi içerisinde zıtlık taşıyan bahsi geçen bu iki menfaatin 

bağdaştırılması gerekliliği ortaya çıkar
39

. 

 

O halde sorgunun işlevi nasıl belirlenebilir? Sorgunun işlevi sanığın savunma 

hakkı ile muhakeme makamlarının maddi gerçeğe ulaşma amacının bağdaştırılması 

yani bu iki menfaatin; en başta sanığın savunma hakkının kısıtlamaması ve insan 

hakları ihlal edilmeden maddi gerçeğe ulaşılması şeklinde belirlenebilir. Burada 

maddi gerçeğe ulaşmak ile kastedilen; tıpatıp gerçeğe uygun beyan elde etmektir.
40

 

Esasında sorgunun işlevi ortaya konulmaya çalışılırken en başta sanığın savunma 

hakkının ve insan haklarının ihlal edilmemesi mevzunun vurgulanmasının sebebi de 

bu durumdan kaynaklanmaktadır. Çünkü sorgunun işlevi maddi gerçeğe, dolayısıyla 

sanığın gerçeğe uygun ifadesine ulaşmayı da kapsadığı için; kolluğun, salt bu amaçla 

hareket etmesi, sanığın savunma hakkını ve insan haklarını göz önünde 

bulundurmaması, işkenceye varan yöntemlerin uygulanmasına, diğer bir ifade ile 

devletin sağladığı kamu gücünü kullanan makamların, bu gücün ardına sığınarak 

hukuka aykırı yollara başvurarak maddi gerçeğe ulaşma çabası içerisine girmelerine 

                                                 
39

Şahin,a.g.e.,s.99. 
40

Öztürk, Ceza Muhakemesi Hukuku, s.32. 
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neden olacaktır. Bu durumda toplumun hukuka, adalete olan inancını ciddi anlamda 

zedeleyecektir.  Dolayısıyla bu sınırın iyi tahlil edilmesi önem taşır. 

 

Bu sınırın belirlenmesi, savunma hakkının sınırlarının da belirlenmesi 

demektir. Nitekim savunma hakkı geniş olarak anlaşılmalıdır. Çünkü “geniş bir 

kavram olan savunma hakkı, sanık denilen ferdi ilgilendirdiği kadar, bir gün sanık 

konumuna düşebilecek herhangi bir ferdi, dolayısıyla toplumu ve yine adaleti 

sağlamakla görevli bulunan Devleti de ilgilendirmektedir. Zira savunma, 

yargılamanın sonucunda verilen ve iddia ile savunmanın değerlendirilmesinden 

ibaret olan kararın doğru olmasını sağlar. Bu da ceza adaletinin hakkıyla yerine 

getirilmesi demektir. Böylece savunma, temeli adalet olan Devleti korumuş olur. 

Savunma bu nedenle Devlet bakımından da önemlidir. Bu yönüyle, geniş bir bakış 

açısı ile değerlendirilmesi gereken savunma hakkı, esasen bir çok hakkı içerir. Bunlar 

arasında, müdafiden yararlanma, susma, soru sorma, kendi aleyhine işlemlere 

katılmama, tercümandan yararlanma, delillerin toplanmasını isteme, duruşmada hazır 

bulunma v.d sayılabilir.”
41

. Nitekim Yargıtay kararlarına baktığımızda da şüpheli 

veya sanığın sorgusunun uygun yöntemlerle yapılmaması dolayısıyla savunma 

hakkının bu yolla ihlal edilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. Örneğin; Karar 

Yrg.11.CD.28.4.2003T.,2002/12212E.;KararYrg.3.CD.4.11.2000T, 2003/5357E. 

kararlarında Yargıtay, sanığın usulüne uygun olarak haklarının hatırlatılmaması, 

usulüne uygun olarak beyanının alınmaması ve sorgunun yapılmaması sebeplerinden 

dolayı hükmün bozulmasına karar vermiştir
42

. 

 

Savunmanın sahip olduğu bu önem dolayısıyla, sorgunun sanığın savunma 

hakkına saygılı bir şekilde yürütülmesi önem taşır. Nitekim sorgu, kavram itibariyle 

kompleks bir işlem olması dolayısıyla, isnat edilen fiil ve fail arasındaki nedensellik 

bağının varlığının araştırılması faaliyetini kapsamaktadır. Olayı en iyi açıklayacak 

kişinin sanık olacağı düşünüldüğünde, sorgunun ispat vasıtası olma işlevi devreye 

                                                 
41

Yargıtay Bilgi Bankası Ulusal Yargı Ağı Projesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 

2003/4220E.,2003/242K.,(Çevrimiçi)http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/, Erişim 

Tarihi:  16.Şubat.2011. 
42

Yargıtay Bilgi Bankası Ulusal Yargı Ağı Projesi 

(Çevrimiçi)http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/, Erişim Tarihi:16.Şubat.2011. 

“Düzeltme” 

http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/,%20Erişim
http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/,16.02.2011
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girer. Ancak, sanığın sorgu sırasında kendisini savunma hakkı göz önünde 

bulundurulduğunda, sorgunun müdafaa vasıtası olması durumu da söz konusu 

olacaktır.
43

  Buradan hareketle sorgulamanın ispat ve müdafaa vasıtası olması ayrıca 

maddi gerçeğe ulaşma amacı, onun kapsamının da sınırlarını çizmektedir. Çünkü 

özellikle insan haklarını esas alan bir sorgulama, maddi gerçeğe ulaşma amacı bir 

takım ilkelerle sınırlı olduğundan, bahsi geçen ilkeler ister istemez sorgulamanın da 

sınırlarını belirlemektedir. Özellikle kendisinden suç işlediği konusunda şüphelenilen 

sanığın korunması açısından bu durum önem taşır. Bahsi geçen bu ilkelerin başında; 

hukuk devleti ilkesi, insan haysiyetinin dokunulmazlığı, işkence ve gayri insanı 

muamele yasağı, kendini ve yakınlarını suçlamaya zorlanamama, meramını 

anlatabilme, özel hayatın gizliliği, dürüst işlem ilkesi gelmektedir. Tüm bu 

sayılanların yanı sıra sanığın susma hakkı da sorgunun kapsamının belirlenmesinde 

işleve sahiptir
44

. Nitekim çağdaş ceza muhakemesi hukuklarında susma hakkı yani 

ifade hürriyeti esası geçerlidir. Latince bu prensip, “nemo tenetur se ipsum prodere 

(accusare)” anlamına gelmekte ve susma hakkı olarak ifade edilmektedir.  

 

Bu prensip kapsamında kabul edildiği üzere, hiç kimse kendi ceza 

kovuşturmasına kendi fiiliyle katılmakla yükümlü değildir
45

. Bunun anlamı, sanığın 

kendisine sorulan sorulara cevap vermeme ve olayı açıklığa kavuşturmama hakkına 

sahip olduğudur. Bu hakkın güvencesini oluşturan en önemli sözleşme BM Medeni 

ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’dir. Sözleşme’nin 14. Maddesine göre; kimse kendi 

aleyhinde tanıklıkta bulunmaya ya da suç itirafına zorlanamaz. Bu husus uzun 

süredir kabul edilmektedir. Ancak bu kabul yani şüphelinin sessiz kalma hakkının 

olması elbette polisin onu cevap vermeye ikna etme yolunu araştırma yükümünün 

olmadığı anlamına gelmez
46

. 

 

                                                 
43

Ali Kemal Yıldız, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Sorgusu”, Yayınlanmamış YüksekLisans 

Tezi, İstanbul, 1992, s.4. 
44

Susma hakkı için bkz. Andrew Ashworth, The Criminal Process An Evaluative Study, Oxford, 

Clarendon Press, 1944, s.112. 
45

Şahin, a.g.e.,s.102. 
46

Roger Leng , The Royal Commission on Crimnal Justce,The Right to Silence in Police 

Interrogation: A Study of Some of the Issues Underliyig the Debate, London,1993, s.203. 
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Şayet sanığın sorgusu bir kanıt olarak değerlendirilirse, olayın en yakın tanığı 

sanık olduğundan olayın aydınlatılması adına susma hakkını kabul etme olanağı 

olmayacaktır
47

.  Nitekim sanığın sorgusu sırasında kendisine sorulan sorulara cevap 

vermeme olanağını doğuran susma hakkı, ceza yargılamasının tarihsel gelişimi 

içinde uzun bir süreç sonunda kabul edilmiştir. Örneğin; Nasyonal Sosyalist 

Almanya’da sanığın da savcı gibi topluma hizmette hakime yardımcı olması ve 

bencil duyguları yenmesi gereği üzerinde durulmuştur. Sanığın cevap verme 

mecburiyetini doğuran tahkik sistemi ile sanık delil kaynağı olarak görülmüş ve 

herhangi bir delilin zorla elde edilebileceği düşüncesiyle ikrar elde etmek amacıyla 

işkence uygulanması yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla tüm bu anlayışlar susma hakkını 

yok sayan tutuma örnek oluştururlar. 

 

Susma hakkının kabulü onun negatif ve pozitif yönleriyle kabulü 

anlamındadır. Negatif savunma yönü, sanığın kendini suçlama yönündeki her türlü 

zorlamadan kendisini kurtarmış olmasındadır. Dolayısıyla susmanın zımni bir itiraf 

sayılması çok mantıksız olacaktır. Bunun yanısıra susma hakkını ifade hürriyeti 

kapsamında telakki etmek sanığın kendini suçsuzluğu yönünde aktif olarak 

savunabileceği pozitif bir fonksiyonu içermektedir
48

. Dolayısıyla susma hakkıyla 

sanık, ne zaman konuşmak isteyip istemeyeceği konusunda kendisi karar verecektir. 

Ayrıca nasıl ifade vereceği konusunda da serbest olacaktır. Bazı suçlamalar 

karşısında sessiz kalıp, kimi sorulara cevap verebilecektir
49

. 

 

Ancak sanığın kendini bir an önce temize çıkarması açısından açıklamada 

bulunmasında da fayda vardır. Her ne kadar sanık, masumluk karinesi gereği suçu 

                                                 
47

Susma hakkı için bkz. Andrew Ashworth, The Criminal Process An Evaluative Study, 

Oxford,Clarendon Press, 1944, s.112. 
47

Şahin, a.g.e.,s.102. 
47

Roger Leng , The Royal Commission on Crimnal Justce,The Right to Silence in Police 

Interrogation: A Study of Some of the Issues Underliyig the Debate, London,1993, s.203. 
47

 Öztürk, Erdem ve Özbek, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,s.189. 
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Şahin, a.g.e., s.102,103. 
49

Şahin, a.g.e., s.102, 103; Susma hakkı ile ilgili olarak ayrıca Bkz. Andrew Sanders, Richard 

Young,Mandy Burton,Criminal Justice, England, Oxford Universty Press, Fourth Edition, s.260. 
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ispat oluncaya kadar masum sayılsa da, bir an önce muhakeme sürecinin 

hızlanmasında onun beyanı önem taşır. 

 

Beyanda bulunma her yönden doğruyu söyleme anlamında değildir. 

Dolayısıyla, sanığın kimliği dışındaki bilgiler açısından doğruyu söylemek zorunda 

olmadığı unutulmamalıdır. Çünkü sanık, sorgulanırken kendini koruma içgüdüsü ile 

hareket edebileceğinden, yalan söylemesi de mümkündür. Anayasa’da da ifadesini 

bulduğu üzere, “hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir 

beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanmaz”  (m.38/5) Ancak 

sanığın susma hakkını kullanması halinde, bir hakkın kullanılması aleyhe sonuç 

vermeyeceğinden, susma sanığın suçluluğuna delil sayılmamalıdır. Fakat yalnızca, 

sanık susma hakkını kullanırsa tutanağa geçirilmelidir
50

. 

 

Görüldüğü üzere, susma hakkı muhakemenin her aşaması açısından sanığa 

ulusal mevzuat tarafından tanınan bir haktır. Bunun yanısıra uluslararası bildiri ve 

sözleşmelerde de bu hak kabul edilmiştir. Bunlardan ilki EİHB’dir. Bildiride 

masumluk karinesi ve hiçkimseye işkence, zalimce insanlıkdışı veya onur kırıcı 

davranış veya ceza uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 1975 Birleşmiş Milletler 

İşkenceye Karşı Sözleşme’de kişiden doğrudan veya dolaylı kanıt veya itiraf elde 

etmek için bu yönde muamele yapmanın yasak olduğu düzenlenmiştir. Yine AİHS 

m.6’da da sanık hakları düzenlenmiştir.  

 

Sanığın sorgu sırasındaki susma hakkını bu kapsamda değerlendirmek 

mümkün olmakla birlikte sorgunun kapsamını da belirleyebilecek bir problem ortaya 

konulabilinir. Buna göre, polisin sorguda uygulayacağı hukuka aykırı yöntem iyi bir 

sonucun elde edilmesine hizmet edecekse ve sanık susma hakkını kullanıyorsa, 

polisin uygulayacağı yönteme ilişkin durumu nasıl değerlendirmek gereklidir? Bu 

soruya verilen en yaygın örnek bir çocuğun kaçırılmış olması olayıdır. Bu örnekte 

çocuğun yeri bulunmazsa ölme ihtimali yüksektir ve suçlu olduğundan neredeyse 

emin olunan şahıs polis tarafından sorgulanmaktadır. Sorgu sırasında polis itiraf elde 
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Öztürk, Ceza Muhakemesi Hukuku, s.192. 
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etmek ve bu yolla çocuğa ulaşıp, hayatını kurtarmak amacıyla sorgulanana işkence 

uygular. Bazı yazarlarca bu durum ahlaksız bir durumu oluştursa da polis memuru 

açısından başka bir çözüm yolu da gözükmemektedir. Çünkü memur açısından, eğer 

profesyonelce davranırsa mağdurun ölme ihtimali yüksektir. Ancak diğer yolu 

seçerse, mağdurun hayatını kurma şansı vardır. Özellikle dedektiflikte ve polis 

kurgusunda bu durum baskın temadır. Bu durumda memurun cezalandırılması 

zorunludur. Çünkü bu durum diğerleri tarafından doğal ya da daha iyi olarak 

algılanabilir. Diğer yandan bu şekilde bir zor kuvvetinin uygulanmasının kabulü ve 

memurun cezalandırılmaması, her ne kadar birey olarak polis memuru 

düşünüldüğünde onun açısından ahlaki çelişkinin dışında başka yol yokmuş gibi 

gözükse de, polisin ahlaki değerlerin önemini tartması açısından sağduyusunu 

yitirmesine zemin hazırlar
51

. Dolayısıyla bu şekilde hayati önem taşıyan bir olayda 

dahi, sanığın susma hakkını uygulamaya geçirmesi söz konusu olsa bile, 

sorgulamada hukuka aykırı bir yönteme başvurulamayacaktır. Sonuçta bu örnek 

sorgunun hangi noktaya kadar mümkün olduğunu da göstermektedir. 

 

Sorgu açısından mevcut durum, ifade alma açısından da geçerlidir. “Amacı ve 

fonksiyonu bakımından, C.savcısının veya kolluğun şüpheli veya sanığa soru sorması 

demek olan “ifade alma” ile hakim tarafından gerçekleştirilen “sorgu” arasında bir 

fark yoktur. Bu bağlamda ifade alma ve sorgunun amacının sanığın savunmasına 

yönelik olduğu ve olayın aydınlatılmasının bir aracı olduğu kabul edilmelidir.”
52

 

 

Özetle, sorgu ve ifade almanın amacı, şüpheli ya da sanığın savunma hakkını 

kısıtlamaksızın insan haklarını ,ihlal etmeden maddi gerçeğe ulaşmaktır. Dolayısıyla, 

bir suç şüphesi sözkonusu olduğunda maddi gerçeğe ulaşma adına sanıktan ikrar elde 

etmek için her yola başvurulamayacaktır
53

. Maddi gerçeği elde etme amacı insan 

                                                 
51

Joycelyn M.Pollock,Byrne, Ethics in Crime&Justıce Dilemmas&Decisions, Second 

Edıtıon,Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove,California,Uni. of Houston Downtown,  

1989, s.23. 
52

Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu, Erol Güngör Yüksel, Deliller Çapraz Sorgu ve İspat, b.y.,Ankara,Yayın 
Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, 2008, s.63  
53

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ilgili kararına göre: “Hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen 

kanıtların değerlendirme dışı tutulması halinde, sanığın cezalandırılmasına olanakbulunmamaktadır. 

Her ne kadar C.Başsavcılığınca, ihbar tutanağı ve sanığın ikrarı ile suçun sabit olduğu ileri sürülmüş 

ise de, ihbar sonucu elde edilen kanıtlara itibar edilemeyeceğinden, ihbarındabu anlamda bir kanıt 
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hakları ve bir takım modern ceza muhakemesi ilkeleri ile çevrelenmiş ve 

sınırlanmıştır. Dolayısıyla tüm bu hususlar çerçevesinde muhakemenin yürütülmesi 

ve sorgunun yapılması ancak mümkün olabilecektir
54

. 

                                                                                                                                          
değeri bulunmayacaktır. Diğer yönden, dosyada sanığa ait bir ikrar bulunmadığı gibi, bir an için 

sanığın ikrarının olduğu kabul edilse dahi, maddi kanıtlarladesteklenmeyen ve özgür irade ürünü 

olmayan bu ikrara da dayanılması mümkün değildir.”  

(Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 17.11.2009t.,2009/264K.,2009/7-160E.). 
54

 Tom Bucke, David Brown, In Police Custody: Police Powers and Suspects’ Rights Under the  

Revised PACE Codes of Practice, Home Office Research Study,1997,s.71. 

 



 

24 

 

İkinci Bölüm 

 

YASAK SORGU YÖNTEMLERİ 

 

I.GENEL OLARAK 

 Yasak sorgu yöntemleri ile ilgili olarak bunların neler olabileceği, ifade alma 

ve sorguda yasak usuller başlığı altında, CMK m.148’de düzenlenmiş ve 

yasaklanmıştır. Madde düzenlemesine göre; ”şüphelinin ve sanığın beyanı özgür 

iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç 

verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi 

bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. 

 

İlk olarak bu şekilde, yasak sorgu yöntemleri olarak bahsedilen yöntemlerin 

yasaklanması ve yasallaştırılmasının sebeplerinden biri, bilimsel alandaki 

gelişmelerdir. Çünkü bilim, birtakım soruşturma vasıta ve yöntemleri ortaya 

çıkarmıştır. Ancak geliştirilen bu yöntemler, yapılan soruşturma açısından tereddüte 

yola açabilecek niteliktedir. Örneğin yalan makinası ve narkoanaliz gibi yöntemler 

ne zor kullanma ne de aldatmadır. Ancak bunların kullanımını düzenlemek ya da 

yasaklamak kanun koyucu bakımından zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü 

bunların kanuna aykırılıkları kendiliğinden kolaylıkla anlaşılamamaktadır.
1
. Böylece 

bilimsel alandaki gelişmeler de, bazı yasakların kanunlarda yer alması gerekliliğini 

doğurmuştur. 

 

Her ne kadar yürürlükteki ceza muhakemesi yasasında açıkça bilimsel 

alandaki gelişmelere örnek sayılabilecek bu yöntemler düzenlenmemiş olsa da, bu 

durum bir önem taşımaz. Çünkü yasada sayılan yasaklar maddede örnekleyici olarak 

sayılmıştır. Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen bilimsel alana ilişkin bir takım 

yöntemlerin yanı sıra örneğin; sanığın aç bırakılması, dolayısıyla yemek saati geldiği 

halde sanığa yemek verilmemesi suretiyle kişinin fiziksel ve ruhsal durumu gereği, 

                                                 
1
Şahin, Ceza Muhakemesinde İspat Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 2001, s.185. 
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iradesini etkileyecek bir duruma sebep olunması
2
,  hatırlama ve idrak etme 

yeteneğini ihlal eden tedbirlere başvurma verilebilir. Yine, hipnoz da yasada 

sayılmayan  yasak sorgu yöntemleri kapsamındadır.
3
 Hipnoz terimini ilk kullanan 

Yunan mitolojisindeki uyku tanrısından (Hypnos)
4
 esinlenen İskoçlu hekim S. James 

Braid’dir. Hipnoz psikolojiye göre; telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku 

veya uyku uyanıklık arası haldir. Dolayısıyla hipnotize edilenin bilincini etkileyen 

bir hal söz konusu olmaktadır. Ceza muhakemesi açısından, bu halde kişinin, iradesi 

etkilenmektedir ve bu sebeple hipnozun sorgulamada kullanılması hukuka aykırılığa 

sebep olur. Çünkü, iradenin etkilenmesine yöneliktir. 

 

Aslında bu yöntemler açısından önemli olan yasada düzenlenmiş olup 

olmamaktan ziyade, bu yöntemlerin uygulanması dolayısıyla kişinin iradesinin 

bozulmuş olması ve hukuka aykırı bir sorgunun yapılmış olmasıdır. Zira bu yöntem 

yada yöntemlerin uygulanması açısından, şahsın rızası olsa dahi, yine sorgu hukuka 

aykırı olacaktır. Çünkü yasak usulün başladığı noktada şüpheli ya da sanığın özgür 

iradesi son bulmaktadır. Dolayısıyla şüpheli yada sanık yasak yöntemi, örneğin, 

kendisine ilaç verilmesini kabul etmiş olsa da, bu şekilde elde edilen ifade, hiçbir 

şekilde delil olarak kullanılamaz. Yasayla böyle bir yasak öngörülmese bile, işlemler 

teorisinden hareketle, sorgu irade yönünden sakattır ve bu ifadenin yok hükmünde 

sayılması gerekir
5
. 

 

Nitekim CMK’da da bu durumda elde edilen beyanın delil olarak 

kullanılmasının mümkün olmayacağı düzenlenmiştir. (m.206 gereğince, delillerin 

hukuka uygun yollardan elde edilmiş olması gereklidir.)  Bu düzenlemeye paralel 

olarak denilebilir ki, ceza muhakemesinde her şey delildir, ancak bir şeyin delil 

                                                 
2
Gözaltına alınanların yeme içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar, emniyet genel müdürlüğü 

bütçesine konulacak ödenekle  karşılanır,PVSK ek m.2, Zafer, Centel, a.g.e.,s.233. 

 
3
B.a.Jean Roch Laurence, Campbell Perry, Hypnosis and Memory-A Psycho Legal History, 

Concordia University, The Guildford Press, New York , USA, 1988. Helen M. Pettinati, Hypnosis 

and Memory, The Guildford Press, New York, 1988, s.101 v.d. 
4
Efsaneye göre Hypnos, Enymion’a  aşık olmuştu ve onu gözleri  açık uyutuyordu böylece 

sevgilisinin gözlerini ara vermeksizin izleyebiliyordu. 
5
Centel, Zafer, a.g.e., s.235. 

 



 

26 

 

olarak kabul edilip edilmemesi hususu ayrıca değerlendirilmelidir. Çünkü delil ile 

ifade edilmek istenen, yargılama konusu olayın açıklığa kavuşturulması, başka bir 

ifade ile, maddi gerçeğin bulunabilmesi için ispat amacıyla kullanılan araç 

olmasıdır.
6
  Dolayısıyla, elde edilen delillin, yargılamada kullanılıp kullanılmayacağı 

yani delillerin değerlendirilmesi meselesi elbette, yasak sorgu yöntemleri ile elde 

edilen delilleri de kapsayıcı bir nitelik taşır. Bu sebeple, yasak sorgu yöntemleri ile 

elde edilen deliller, her ne şekilde olursa olsun mutlak değerlendirme yasağı 

kapsamında anlaşılmalıdır. Dolayısıyla yasak sorgu yöntemlerine başvurularak beyan 

elde edilmesi halinde, başvurulan yöntem ile sanığın beyanı arasında bir nedensellik 

bağı aramak yersiz olacaktır. 

 

Bu bağlamda yalnızca sorgulamada elde edilen beyana ikrar kıymeti 

tanınarak, tek delil olarak hükme esas alınması, beyanın yasak sorgu yöntemleri 

kullanılarak elde edilmiş olması ihtimali de düşünüldüğünde, doğru olmayacaktır. 

Nitekim Askeri Yargıtay vermiş olduğu bir kararda aynı hususa vurgu yapmıştır. 

Kararda yer aldığı üzere: “Sanığın kovuşturma aşamasında tespit edilen sorgu ve 

savunmasında, atılı suçu hiçbir şekilde işlemediğini ifade eden açıklamalarda 

bulunması karşısında, soruşturma evresindeki beyanına ikrar kıymeti tanınması ve 

yegane delil olarak hükme esas alınması hukuken mümkün değildir.”
7
. 

 

                                                 
6
Hakeri, Ünver, a.g.e., s.293. 

Ayrıca Bkz. Fred Edward Inbau, Criminal Interrogation and Confessions, 

(Çevrimiçi)http://books.google.com/books?id=oBmQHScADQ4C&pg=PA507&lpg=PA507&dq=con

sent+of+defendant+in+interrogation&source=bl&ots=C00wqYVVng&sig=cXH83_rgKuCOIzqCMD

Uw5Byo1Ac&hl=tr&ei=6tAkTY_OFpGs8QOY_L2GAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu=

1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=consent%20of%20defendant%20in%20interrogation&f=fa

lse, Erişim Tarihi: 05 Aralık 2010 
7
Asgeri Yargıtay Daireler Kurulu, 12.03.2009t.,  2009/28E., 2009/30K. 

Ayrıca Yargıtay 7.Ceza Dairesi’nin kararına göre: “Fiilin ilk bakışta suç oluşturmaması nedeniyle 

derhal beraat kararı verilmesi dışında delillerin takdir ve tayini gereken durumlarda sanıkların sorgusu 

yapılıp savunmaları saptanmadan beraat kararı verilemez.”( 01.02.2010t.,2007/7282E.,2010/854K.) 

Yine aynı yönde Yargıtay 10.Ceza Dairesi’nin kararında belirtildiği üzere: “Sanığın baskıya dayalı 

olduğunu belirterek kabul etmediği kolluk ifadesi dışında, isnat olunan suçu işlediğine ilişkin kuşku 

sınırlarını aşan yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözardı edilerek sanığın beraati yerine 

yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, bozmayı gerektirir. Soyut ikrara dayalı mahkumiyet 

hükmü kurulamaz.” (Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 23.01.2006t.,2006/19K.,2005/1716E.) Dolayısıyla her 

durum açısından her türlü delil etraflıca değerlendirilmeli ve tartışılmalıdır.  
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Anlaşılacağı üzere, CMK m.148/4’te de yer aldığı gibi şüpheli veya sanığın 

kollukça alınan ifadesi hakim veya mahkeme huzurunda doğrulanmadıkça hükme 

esas alınamayacaktır. Dolayısıyla hakim, önüne gelen davada yalnızca sanığın önceki 

beyanına göre hareket ederek bir hükme varmamalı elde edilmiş tüm bu delilleri 

değerlendirerek sanığın sorgulamasını yapmalıdır. 

 

 

Ceza muhakemesinin amacı; maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Maddi gerçek 

ile kastedilen cezai bir uyuşmazlığın gerçekte var olup olmadığı, eğer böyle bir 

durum mevcutsa bu uyuşmazlığın hangi yollarla ve kim tarafından yaratıldığının 

araştırılmasıdır. İşte,  maddi gerçeğe ulaşmak için kullanılan araçlarından birisi de 

ifade alma ve sorgulamadır. Ancak günümüz ceza muhakemesi hukukunun ‘her ne 

pahasına olursa olsun maddi gerçeği ortaya çıkarmak’ gayesi taşımadığı kabulü, 

gerek muhakeme sürecinde uygulanan koruma tedbirleri gerekse de sorgulama 

açısından, her zaman göz önünde bulundurulması gerekenin, insan onuru olduğuna 

işaret eder
8
. Bu husus Anayasa’da yer alan ifadesiyle, “kimse insan 

haysiyetiylebağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” (m.17/3) 

şeklinde, belirtilebilir. 

 

Dolayısıyla ifade alma ve sorguda bir takım yöntemlerin yasaklanmış 

olmasının sebebi, en başta insan onurunu korumaktır. Bu yüzden, ifade alma ve  

sorgunun, bugünkü hukuk devleti anlayışı içerisinde değerlendirilmesi gerekir. 

Çünkü ortaçağ insanı, toplumun içinde eriyen, belli bir kişiliği olmayan, saygıya 

değer özelliği bulunmayan varlıktır.  Buna karşılık aydınlanma çağıyla birlikte, kişi 

toplumdan ayrı bir hak sujesi, yani şahıs olarak bugünkü özelliğini, bağımsızlığını 

kazanmıştır; artık o devletin çeşitli yetkilerinin sadece basit bir konusu, topluma 

sımsıkı tabi, onun uysal bir parçası olmaktan çıkmıştır. Böylece aydınlanma çağının 

insanı, çeşitli hakların, menfaatlerin sahibi, kişiliği olan, devlete karşı birçok 

haklarla, yetkilerle donatılmış varlık durumuna dönüşmüştür
9
. İşte bu anlayış 

                                                 
8
Bahri Öztürk, Mustafa Erdem, Veli Özer Özbek, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,5.bs., 

Ankara, Seçkin, 2008, s.171. 
9
Pollock,Byrne, a.g.e., s.24. 
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sebebiyle sorgulamada, CMK m.148’de ifadesini bulduğu üzere, “şüphelinin veya 

sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır.” denilmektedir. Dolayısıyla bunu 

engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilaç verme, yorma, aldatma, cebir veya 

tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler 

yapılamaz. 

 

 Bu sebeple, özellikle şüpheli ve sanık hakları açısından, sorgunun hukuk 

devleti mantığı içerisinde bir bütün olarak kavranması ve önleyici tedbir olarak yasak 

sorgu yöntemlerinin yasal olarak düzenlenmesi önem taşımaktadır. Kaldı ki yasal 

olarak mevcut durum itibariyle, CMK m.148’de yasak ifade alma ve sorgu 

yöntemleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemede yasak ifade alma ve 

sorgu yöntemleri örnekleyici olarak sayılmıştır . Bu sebeple yasak sorgu yöntemleri 

CMK’da öngörülen yasak sorgu yöntemleri ve öngörülmeyen yöntemler olarak iki 

başlık altında incelenecektir. Bu inceleme kapsamında, yasak olan yöntemlerin her 

türlü bedensel veya ruhsal müdahale olarak anlaşılması gerekir. Dolayısıyla bahsi 

geçen müdahalelerin salt fiziksel olarak anlaşılmaması ve ruhsal niteliğe sahip olan 

müdahale kavramının da değerlendirmeye alınması önem taşımaktadır
10

. 

 

Tüm bu bahsedilenlerin ardından özetle bir takım yöntemleri yasaklanmış 

ifade alma ve sorgu şekillerinden sayılmasının iki esas nedeni bulunmaktadır: bu 

yöntemler dolayısıyla insan haklarının ihlali ve bu yöntemler ile yapılan ifade alma 

ve sorguda, ifade veren veya sorgulananın iradesinin baskı altında olması ve eziyet, 

işkence ve fena muameleden yılma sonucunda, gerçek yerine, ifade alanın istediği 

şekilde beyanda bulunma ihtimalidir.
11

 

                                                 
10

 Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Hukuku,1.bs., Ankara,Seçkin, 2008, s. 147. 
11

 Füsun Sokullu Akıncı, Polis Toplumsal Bir Kurum Olarak Gelişmesi Polis Alt-Kültürü Ve İnsan 
Hakları, İstanbul ,Gümüş Basımevi, 1990,s.162 
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II.TARİHSEL GELİŞİM 

Sanığın sorgusunun tarihsel gelişimi, ceza muhakemesinin tarih süreci 

içerisindeki gelişimi ile paralellik gösterir. 

 

Bu gelişim sürecini bir bütün olarak yani, başlangıçta sanığın muhakemenin 

salt objesi olarak kabul edilmesi anlayışı, muhakemenin amacı, hukuk devleti 

kavramının ortaya çıkışı ve kazandığı anlam gibi çeşitli yönlerden değerlendirmek 

gerekir. 

 

İlk olarak ulaşılan nokta açısından günümüz ceza muhakemesinde amaçlanan, 

usul kuralları tam olarak uygulanarak, sanığın kusurluluğu yada kusursuzluğu 

hakkında tam olarak karar vermek, dolayısıyla maddi gerçeğe uygun bir sonuca 

ulaşmak ve bu şekilde hukuk barışını yeniden sağlamaktır. Ancak dengelenmesi 

gereken menfaatler göz önünde bulundurulduğunda bu tanım eksiklikler 

içermektedir. Çünkü bu halde, bir kararın doğru olması için, her ne pahasına olursa 

olsun her şekilde maddi gerçeğin araştırılıp araştırılmayacağı sorusu akla gelebilir.
12

 

Maddi gerçeğin araştırılması yönünden hukukun gayesi; hem bireylerin haklarını 

teminat altına almak hemde toplum düzenini korumaktır. Dolayısıyla ceza 

muhakemesinde bu dengenin sağlanması, maddi gerçeğin bireyin yani şüpheli yada 

sanığın ve toplumun menfaatlerini gözeterek aranması suretiyle mümkün 

olabilecektir. Bu sebeple,  şüpheli yada sanığın menfaatlerinin korunması işte bu 

noktada önem kazanmaktadır. Başka bir ifadeyle maddi gerçek aranırken bu amaca 

ulaşma yolunda feda edilemeyecek şüpheli ve sanığın sahip olduğu bir takım haklar 

vardır. Bu haklar özellikle 2. Dünya savaşından sonra uluslararası nitelik kazanan ve 

korunması gereken insan hakları dediğimiz yüksek menfaatlerdir
13

. Dolayısıyla ceza 

muhakemesinin amacı açısından ve sorgulama yönünden ulaşılan nokta bu şekilde 

                                                 
12

Albin Eser, “Ceza Muhakemesi İlkelerinde Gelişme-Ceza Muhakemesi Tekrar Özelleşiyor mu?”, 

(Çevrimiçi)http://www.freidok.unifreiburg.de/volltexte/3552/pdf/Eser_Ceza_Muhakemesi_Hukuku.p

df),  Erişim Tarihi: 29.Ocak.2011. 
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olmakla birlikte, bu noktaya gelinmesi tarihsel süreç içerisinde bir takım aşamalardan 

geçilmesi ile mümkün olabilmiştir.  

 

İlkel toplumlarda, Atina’da insan olarak kabul edilmeyen köleler, tanık olarak 

alınan ifadeleri işkence yapılmaksızın alınmışsa güvenilir bulunmamıştır. Ortaçağ 

Avrupa Hukuku açısından engizisyon sistemi dolayısıyla en başta işkence, sorguda 

uygulanan bir yöntem olmuştur. Bahsi geçen engizisyon sisteminde, günümüz ceza 

muhakemesi hukukundan farklı olarak, hakimin davayı kendisinin idaresi söz 

konusudur. Engizisyon sistemi, Katolik Kilisesine bağlı bir mahkeme sistemidir. Bu 

sistemi, dört başlık altında inceleyen tarihçiler vardır. Bunlar; Ortaçağ Engizisyon 

sistemi (1184-1230) İspanyol Engizisyonu (1478-1834), Portekiz Engizisyonu 

(1536-1821),  Roma Engisizyon (1542-1860) Mahkemeleridir
14

. 

 

Genel olarak, “engizisyon sisteminde, esas olan ruhun kurtuluşu olduğu için, 

böylece yaptığı ikrarla sanığın ruhunun doğru yolu bulduğuna inanılarak bedensel 

eza ve cefasının artık hiçbir öneminin bulunmadığı kabul edilmekteydi; bu nedenle 

de işkence rahatça meşruiyet kazanmış oluyordu.”
15

. Engisizyon Muhakeme 

usulünde, isimsiz bir ihbarın ardından sapkınlık iddiasıyla soruşturmaya başlanırdı. 

Aslında o dönem Ortaçağ Avrupası’nda genellikle suçlama kurban yada kurbanın bir 

yakınının yakınmasıyla başlardı. Suçlayan kimse bunun yanısıra, yargılamanın 

ilerlemesini durdurabilmekte yada suçladığı kimse ile barış anlaşması 

yapabilmekteydi. 13. Yüzyıl sonlarında özellikle uygulanmakta olan engizisyon 

sisteminde, muhakeme süreci az önce belirtildiği üzere bir suçlama ile 

başlayabileceği gibi, hakimin kendisi tarafından da başlatılabilmekteydi. İşkence ile 

itiraf elde etme anlayışına dayalı bu sistemde, özellikle ağır suçlar bakımından, 

genellikle en fazla üç ayrı zamanda işkence uygulanırdı. O dönem için bahsi geçen 

ağır suçlar; hırsızlık, çocuk kaçırma, zehirleme, tecavüz, taciz, adam öldürme, yanlış 

ifade verme, yağma, üzüm bağını kesme şeklindeydi. İşkence uygulaması ise 

duruşma salonunda değil, ‘podesta’ nın oturma odasında, bazen onu huzurunda ama 
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Henry Asgar Kelly, Inquisitions and Other Trial Procedures in the Medieval West, Great  

Britain, Variorum Collected Studies Series, Ashgate Variorum,  2001, s.407. 
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muhakkak en az dört hakimin hazır bulunması ile gerçekleştirilirdi. Eğer ünlü bir 

kişiye işkence uygulanacaksa altı ‘anzioni’ bulunmak zorundaydı. Ancak aynı 

dönemde bazı vatandaşlar için işkencenin uygulanmaması açısından onların koruma 

altına alınması söz konusu olmuştur. Bu vatandaşlar ise, yargı mensubu olan ve asker 

olan kişilerdi. Bu kişiler açısından işkence uygulamasının ancak bir takım özel 

izinlerin alınması ile mümkün olabileceği kabul edilmiştir.  Uygulamada durum bu 

şekilde olmakla birlikte, kayıtlar işkence yöntemlerini ayrıntılı tanımlamamaktadır. 

Bilinen işkence yöntemleri su, taş ve sicim kullanılarak uygulanan yöntemlerdir.  

Bilinen yöntemlerin kişide yarattığı acıya rağmen, tarihte örneği olan, Mario 

Sbriccoli yada hırsızlıkla suçlanan Cechus di Zeno de Carenno ve Pietro di Pace gibi 

kendilerine işkence uygulanması karşısında konuşmayan kişiler de olmuştur. Fakat 

muamelenin ağırlığı düşünülürse bu kişiler sessiz kalmayı başarabilen birkaç örneği 

temsil etmektedirler
16

. 

 

Engizisyon sisteminde soruşturma aşamasına geri dönersek, suçlamanın 

ardından tanıklarla da bu kapsamda görüşülmesi söz konusu olmaktaydı. Tanıklar 

soruşturmacılarla konuştuklarını açığa vurmayacaklarına dair yemin ederler ve 

soruşturmacılar da gelecekteki zanlıya şüphe altında olduğuna dair bilgi vermezdi.  

 

Örneğin, İspanyol Engizisyon Mahkemesinde, söz konusu olan prosedürlerin 

tümünde ihtiyaç olan husus, onun yargıçlarının; hakkında soruşturma yürütülen her 

bireyle ilgili detaylı bilgi toplamasıydı
17

. 

 

Diğer yandan kişi hapse konulduğu için, aylarca yada yıllarca kendisinin 

yargılanması için sıra beklemesi muhtemeldi. Bunun yanı sıra soruşturmacılar 

yakalanan kişiye ne ile suçlandıkları hakkında bu zaman zarfında bilgi vermezdi. 
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Sarah Rubin Blanshei, Ed. John Hudson, Politics and Justice in Late Medieval Bologna,  

Boston,Leiden, Brill, Volume 7, 2010, ss.314-325. 
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İspanyol Engizisyon Mahkemesi Papa IV. Sixtus tarafından 1483 yılında onaylandı. 
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gibi sebeplerden dolayı yargılanırdı. Sorgulama yapılırken bunun nedenleri bulunmak için aileye ve 
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Bunun yerine bir itiraf elde etmek umuduyla neden dolayı yakalandığını 

düşünüyorsun diye sorarlardı. Ayrıca zanlının bütün hayatı hakkında sorgusu söz 

konusu olurdu. 

 

Kişi bu şekilde sorgulandıktan sonra bir daha dinlenmek üzere çağrılana 

kadar mübaşir tarafından hücresine götürülürdü. Üç sorgu sonrasında savunmasını 

hazırlama ve ona karşı tanıklık edenleri öğrenme şansı olurdu. Üç defa ayrı 

zamanlarda sorgulanmasının ardından itiraf elde etmek için, işkence uygulanırdı. 

Çünkü Engizisyon yargılaması acımasız bir yargılamaydı. Nihayetinde mahkemece 

davanın değeri ölçülür, oylanır ve hüküm verilirdi. Cezalandırılan kişiler kilisede 

inzivaya çekilir, sürgün edilir, yada kürek mahkumu olarak krallığın Akdeniz 

donanmasında yıllarca kölelik yaptırılırdı. En ağır cezalar itiraf elde edilememiş 

kafirlere yada ardı ardına yüz kızartıcı suç işlemiş kişilere ayrılmıştı. Onlar işkence 

direğinde yakılmaktaydılar
18

. 

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi Engizisyon sisteminin tarihi anlamda önemi, bu 

sistemde itiraf elde etmek için işkence uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak 

bu amaçla uygulanan işkencenin, meşruluk kazanması asıl Constitutio Criminalis 

Carolina ile olmuştur. 

 

1532 tarihli Constitutio Criminalis Carolina, Alman Ceza Hukuku’nun ilk 

şekli olarak tanımlanmasının yanısıra kısaca Carolina olarak anılır. Carolina’da 

tahkik sistemi ön plandadır. Ancak Carolina öncesinde, itham sistemi vardır ve 

dolayısıyla Carolina ile itham sistemi yerini tahkik sistemine bırakmıştır. Bilhassa 

Cermen Hukukunda söz konusu olan itham sisteminde, ceza muhakemesi suçtan 

zarar gören veya akrabasının açacağı dava ile başlar. Dolayısıyla o dönem için 

medeni muhakeme ile ceza muhakemesi arasında bir fark bulunmamaktadır. İtham 

sisteminde, suç isnat edilen kimsenin cezalandırılabilmesi için,  itham edenin, şahsın 

suçlu olduğunu ispat etmesi gerekir. Eski Yunan’da, Roma’da ve Ortaçağın birinci 
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yarısında hakim olan itham sistemi yerini, ortaçağda otoriter devletlerin kurulmasıyla 

ve Kilise Hukukuyla birlikte tahkik sistemine bırakmıştır. Bilhassa Carolina’nın 

ruhuna hakim olan tahkik sisteminde, hakim hem davacı hem hüküm veren kişidir ve 

muhakeme makamları sadece yargılama makamlarından ibarettir. Bu sistemde sanık, 

soruşturmanın konusu ve muhakemenin yalnızca objesi konumundadır. Her ne 

pahasına olursa olsun maddi gerçeği elde etme anlayışı, itiraf elde etmenin yöntemi 

olarak beraberinde işkenceyi getirmiştir. İşkencenin bu sistemdeki vazgeçilmezliği 

ikrara atfedilen değerle doğru orantılıdır. Maddi gerçeği bulma amacı ve bu amaca 

ulaşmanın yolunun ikrar elde etmekten geçtiği düşüncesi bu duruma sebep olmuştur. 

Dolayısıyla ikrara verilen önem, Carolina ile aslında öncesinde Kilise Hukuku’nda 

Almanya’da kuralsız olarak uygulanan işkenceyi meşrulaştırmıştır. Başka bir ifade 

ile o dönemde Engizisyon Mahkemeleri bahsedilen usulün bir uygulaması olarak 

meşruluk kazanmıştır. Çünkü Carolina ilk defa resmi makamların serbestçe 

uyguladığı işkenceyi sınırlandırmış ve işkencenin uygulanabilmesi için, ihbar veya 

basit şüphe yeterli görülmemiş, ağır şüphe halinin olması şartı aranmıştır. İşkence 

uygulamasında hangi araçların kullanacağı ve ne sıklıkta işkence yapılarak ifade 

alınacağı hakimin takdirine bırakılmıştır.
19

. 

 

1800’lü yılların başına kadar süren bu sistemde sanık muhakeme objesi 

olarak görülmekteydi. Dolayısıyla bu sistemde ihtiyaç duyulan ve elde edilmesi 

amaçlanan yalnızca sanığın gerçeğe uygun ifadesiydi. Carolina ve  Engizisyon 

sistemi açısından, sanık mutlaka konuşmak ve gerçeğe uygun ifade vermekle 

yükümlü idi
20

. 

 

18. yüzyıl aydınlanma dönemine gelindiğinde işkencenin ortadan kaldırılması 

yavaş yavaş mümkün olabilmiştir. Bahsedilen bu ceza muhakemesi alanındaki 

değişim hareketleri ile amaçlanan, engizisyon mahkemesinin kaldırılması, savcılık 

kurumunun tesisi, hakim bağımsızlığının sağlanması olmuştur.Dolayısıyla 
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aydınlanma döneminde benimsenen bu ilkeler ceza muhakemesinin karanlık 

çağından çıkışı için bir sıçrama tahtası işlevi görmüştür. Başta Montaigne olmak 

üzere, Montesquieu, Voltaire gibi düşünürler işkencenin yasaklanmasında önemli rol 

üstlenmişlerdir. Bu dönemde ortaya çıkan bu düşünce akımının yanısıra, 1776 

Amerikan Haklar Bildirgesi’nde, demokrasi ile ceza muhakemesi hukuku ve ceza 

muhakemesi ile savunma olgusu ve dolayısıyla müdafi arasındaki ilişkinin insan 

hakları kavramı temeline oturtulmasını sağlamıştır. Ayrıca 1789 Fransız 

Devrimi’nden sonra 1791 tarihinde yayınlanan “İnsan ve Yurttaş Hakları 

Beyannamesi”nde her türlü kötü muamele ve sert davranış cezalandırılmıştır.
21

 

 

Dolayısıyla tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, esasen savunma hakkı, 

demokrasinin gelişmesi ile paralellik göstermiştir. Başka bir ifade ile devletlerin daha 

otoriter ve totoliter yada daha demokratik bir rejim benimsemeleri şüpheli ve sanık 

haklarının sınırlarının belirlenmesine doğrudan etkide bulunmuştur. Nitekim Alman 

Nasyonal Sosyalist Sistemi bunun en belirgin örneğini oluşturmaktadır ve 

günümüzde yasak sorgu yöntemlerinin yasalarda düzenlenmesinin nedeni de, 

özellikle bu dönemde yaşanan acı tecrübelerden ileri gelmektedir. Bu sebeple, 

günümüz ceza muhakemesi için, tarihte yaşanan bu kanlı ve acı tecrübeleri iyi bir 

ders olarak almalı ve yapılmaya çalışıldığı gibi, muhakeme sistemi insan temelli bir 

anlayış çerçevesinde şekillendirilmelidir. 

 

III.ADİL YARGILANMA HAKKIYLA İLİŞKİSİ 

“Adil yargılanma hakkı, kişileri, en önemlisi yaşama hakkı ve kişi özgürlüğü 

olan temel hak ve özgürlüklerin hukuka aykırı ve keyfi olarak kısıtlanmasından veya 

bunlardan yoksun bırakılmasından korumayı ifade eden uluslar arası insan hakları 

hukukunun bir normudur. Bu hak, Medeni ve Siyasal Haklar hakkında Uluslar arası 

Antlaşma’nın (MSHUA), “Herkes, kanunla kurulan yetkili, bağımsız ve tarafsız bir 
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mahkeme tarafından adil ve aleni bir biçimde yargılanma hakkına sahiptir” hükmünü 

içeren 14. Maddesinde garanti altına alınmıştır.”
22

 

 

İfade alma ve sorguda yasak sorgu yöntemlerine başvurulmuş olması adil 

yargılanma hakkının da zedelenmiş olduğu anlamına gelir. Çünkü adil yargılanma 

hakkı, “uyuşmazlığın olanaklar ölçüsünde gerçekleri yansıtabilmesi için, 

uyuşmazlığın tarafları arasında fiili ve hukuki bir fark gözetmeksizin iddia ve 

savunmaların eşit ölçülerde ve karşılıklı olarak yapıldığı dürüst bir yargılamadır.” 

Dolayısıyla bunun anlamı, sanık ve iddia makamının aralarında bir fark olmaksızın 

karşılıklı olarak iddialarını ileri sürebilmeleri ve savunmalarını yapabilmeleridir. Bu 

tanım silahların eşitliği ilkesini ihtiva etmektedir.  Çünkü ancak bu şekilde taraflar 

birbirlerine karşı eşit olabilecek, birinin diğerine karşı üstünlüğü söz konusu 

olmayacak ve birine tanınan hak diğerine de tanınmış olacaktır.  Ancak sorgulamanın 

yasak yöntemler uygulanarak gerçekleştirilmesi halinde, yalnızca sorguyu 

gerçekleştiren tarafın sanık karşısında bir üstünlüğü bulunmakta bu da adil 

yargılanma hakkının zedelenmesine yol açmaktadır
23

. 

 

Adil yargılanma ilkesinin evrenselleşme süreci açısından bir takım 

sözleşmeler önem arz eder. Örneğin; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

İnsan Hakları Bildirgesi m.10; Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşme m.14 gibi. 

 

AİHS açısından ise adil yargılanma hakkı madde 6’da düzenlenmiştir. Buna 

göre; “Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai 

alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla 

                                                 
22

İnsan Hakları Avukatlar Komitesi,Çev.Selman Dursun, “Adil Yargılama Nedir? Yasal 

Standartlar ve Uygulamaya Yönelik Temel Rehber”,Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku 

Serisi- Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku,No.3,1.bs.,Ankara,Seçkin, 2004,s.360 

“Düzeltme” 

 
23

Süheyl Donay, İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve Türk Hukuku, Fakülteler Matbaası, 

İstanbul,1982,s.41.; Kai Ambos, Çev.Yener Ünver, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılama 
Hakları-Silahların Eşitliği, Çelişmeli Önsoruşturma ve AİHS m.6, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku 
Serisi, Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, No.3, Ankara, Seçkin, 2004, .s.23  
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kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre 

içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. 

Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu 

düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların 

özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, veya davanın açık oturumda görülmesinin 

adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu 

göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve 

dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.  

Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz 

sayılır. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir:  

    a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, 

anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;  

    b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;  

    c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından 

yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve 

adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para 

ödemeksizin yardımından yararlanabilmek;  

    d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia 

tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını 

istemek;  

    e) Duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir 

tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak.  

 

Bu madde bir bütün olarak adil yargılanmanın bütün şartlarını 

göstermektedir. Bunun yanı sıra Adil Yargılama ve Sözleşme’ye Ek 7. No’lu 

Protokol yürürlüğe girmiş ve Türkiye tarafından onaylanmıştır.
24

 AİHM’ne Türkiye 

aleyhine yapılan bazı başvurularda, mahkeme m.6 dolayısıyla ihlal kararı vermiştir. 

                                                 
24

Adil yargılanma kapsamında sanığın kendi kendisini savunması veya müdafi yardımından 
yararlanması, gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olması ile ilgili AİHM kararları mevcuttur.  Örneğin; 
Div. K. Engel et Fell/İngiltere davası, Kremzow/Avusturya, Artico/İtalya, Van der Mussela/Belçika.; 
Feyyaz Gölcüklü, Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 2.bs.,Ankara, 
Turhan Kitabevi,1998,s.284 
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Örneğin; İncal davasında AİHM, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili olarak, 

yargılamayı kuşkulu duruma düşürdüğü kanaatine varmıştır. Yine Gerger davasında 

da askeri yargıç dolayısıyla Türkiye aleyhine ihlal kararı vermiştir. Daha sonrasında 

da zaten yasal düzenleme ile bu mahkemeler kaldırılmıştır.
25

AİHM içtihatlarına göre 

de, madde 6 kapsamında değerlendirilen başlıca hususlar konumuz itibariyle; işkence 

ile elde edilen delillerin sanığın aleyhine kullanılamayacağı, şüpheli ya da sanığın 

kendisini savunma ya da bir müdafiden yararlanma hakkına sahip olduğu şeklindedir. 

Günümüzde de CMK’da m.160/2 ile adil yargılanma hakkına değinildiği 

görülmektedir. Madde uyarınca; Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve 

adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri 

marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına 

almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.  Dolayısıyla AİHM m.6 

çerçevesinde adil yargılanma hakkı olarak nitelendirilebilecek hak ve özgürlükler, 

CMK’da yer alan düzenlemelerin çoğu ile paralellik göstermektedir.
26

 

 

Sonuç olarak, adil yargılanma hakkı, ihtilafa konu olan her iki tarafı da 

yakından ilgilendirmektedir. Adil yargılanma, devlet açısından bir görev ve yetki 

iken; adil yargılanma, kişiler açısından bir haktır. AİHS, adil yargılanma hakkı ile 

ilgili asgari standartları belirlemiştir. Türkiye bu Sözleşmeye ve eki olan protokollere 

katılmakla bu standartları kendi vatandaşlarına ve ülkesindeki yabancılara tanıma 

yükümlülüğü altındadır. Adil yargılanma hakkının sağladığı güvenceler açısından, 

sorgunun ona uygun olarak yapılması ve şüpheli/sanığın sahip olduğu haklara saygı 

gösterilmemesi zorunludur.
27

 

 

                                                 
25

 M. Serhat Kaşıkara, Adil Yargılanma Hakkı ve Türkiye, Ankara,Adalet Yayınevi, 1.bs., Mayıs, 2009, 
s.86 
26

Bülent Çiçekli, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Kararlarının Analizi (2002-2005) Ve Ceza 
Muhakemesine Yansımaları, Ceza Hukuku Dergisi, No.1, Ekim, 2006, s.253 
27

Faruk Erem, “Ceza Adalet Açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve Denetleme Merkezi İnsan Hakları Yıllığı, No:2, 1980, 
s.39; Kaşıkara, a.g.e., s.219 
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IV.CMK’DA GÖSTERİLEN YASAK SORGU 

YÖNTEMLERİ 

 

A.İşkence 

 

Ortaçağ ceza muhakemesi hukukunda ikrar elde etme aracı olan ve ‘delillerin 

incisi’ olarak tanımlanan işkencenin, ortaya çıkış tarihi devletin ortaya çıkışı ile 

neredeyse denk düşer. İşkence, insanı insani değerlerinden soyut, yalnızca bir obje 

olarak gören bir muameledir. Hal böyle olmakla birlikte, işkencenin tarihte bazı 

resmi belgelerde ifadesini bulduğunu görmekteyiz. Örneğin, Hitler Almanya’sında 

Himmler Emirnamesi’nde, “Sabotajcılara, tedhişçilere, mukavemetçilere, paraşütle 

indirilen ajanlara, anti-sosyal unsurlara, Rus ve Polonyalı serserilere işkence 

uygulanabilir. İşkence, duruma göre gıdayı (ekmek ve suyu) azaltma, sert yatak, 

ışıksız hücre, uyutmamak, yorucu bedeni hareketler, kırbaçlama (yirmi kırbaçtan 

fazlası için hekimden mütalaa alınacaktır.)’ı kapsar”
1
  şeklinde düzenleme yer 

almaktadır. 

 

Hitler döneminde yoğun bir şekilde görülmüş olan,  devlet kaynaklı işkence 

uygulamaları günümüzde hala daha çeşitli olaylarda gündeme gelmekte; varlığını 

sürdürmektedir. Yasak sorgu yöntemi olarak işkence günümüzde, özellikle terör 

olaylarında, ele geçirilen teröristlere uygulanan bir yöntem olarak gerek dünya 

basınında gerekse de mahkeme kararlarında yer almaktadır. Nitekim, Amerikan 

askerlerinin Irak’ta ve Guantanamo’da
2
 uyguladığı bu sorgulama yöntemine, yazılı 

ve görsel basın da yer vermiştir. 2003 yılında Amerikan askerlerinin işgal altındaki 

Irak’ta, Ebu Gureyb cezaevinde bulunan tutuklulara işkence uyguladıkları ortaya 

                                                 
1
Öztürk, Erdem, Özbek, a.g.e., s.173.  

2
Guantanamo Bay’e ilişkin bu hatırlatma dolayısıyla bir ismi de zikretmekte fayda var. Bu 

isim;Mohammed Jawad. USA v. Mohammed Jawad davası, gözaltında işkenceye ilişkin ilk 

askerikomisyon davası olmakla beraber ; Jawad tanık olarak kendisine yapılan işkenceyi 

komisyonhuzurunda anlatan ilk tutukludur.  David J.R. Frakt, Harvard Human Rights Journal, 

“Closing Argument of Guantanamo: The Torture of Mohammed Jawad” , Volume 22, Issue One, 

Winter,2009,s.15.,  B.a.Dan Fesperman, The Prisoner  Of Guantanamo, Hodder&Stoughton, Great 

Britain, 2006. 
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çıkmıştır. Oysaki işkence uygulandığına dair fotoğrafların basında yayınlanmasından 

önce, Amerika’da, stres tekniği olan isole etme yada uykudan mahrum bırakma 

olarak adlandırılan yöntemlerin, sorgulamada uygulanması kabul edilebilecek 

yöntemler olup olmadığı konusu tartışılıyordu.
3
 Bu konu tartışılırken, Irak’taki 

hapishanede çekilen bahsi geçen fotoğraflar, bu tartışmalardan öte, sadece Amerikan 

askerlerinin kontrol dışı sadizmini göstermekteydi ve sorgulamaya dair en ufak bir 

işaret taşımamaktaydı. Amerikan askerlerince gerçekleştirilen söz konusu bu 

uygulama, Kandahar’da da yaşanmıştır. Askeri doktrin sorgulamanın yapılması 

açısından 16 yaklaşım belirlemiş olsa da Kandahar’da ki mahkumlara askeri 

kurallara göre muamele yapılmadığı ortaya çıkmıştır
4
. 

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere özellikle Amerikan askerlerinin teröristleri ele 

geçirme, ve söz konusu ülkeye barışı getirme vaadiyle ilgili devlet topraklarını işgal 

etmeleri ve konumuz açısından özellikle, sorgulamada uyguladıkları işkenceler, bazı 

yazarlarca aslında devlet terörizminin kendisini oluşturmakta olduğu söylenmektedir. 

Her ne kadar günümüzde terörizm ile devlet otoritesine karşı gerçekleştirilen 

eylemler anlaşılmakta ve terörizme ilişkin net bir sınıflandırma olmasa da, tarihte 

                                                 
3
Amerika’da işkence olup olmadığı hususunda tartışma konusu olan bir diğer sorgu yöntemi 

waterboarding’tir. Bahsedilen bu yöntem 2005 yılında Amerikan CIA yöneticisi Porter J. Goss 

tarafından yaratılmıştır. O dönemde Amerikan başkanı George W. Bush, bu yöntemin işkence  

olmadığı iddiasında bulunmuştur. Dönemin Amerikan başkanı Bush tarafından, waterboarding 

yöntemi, işkence olarak kabul edilmesede bu yöntem, daha sonra başkanlığa gelen Barack Obama 

tarafından 2009 yılında yasaklanmıştır. Waterboarding’de bir giysi ya da plastik bir örtü sanığın 

yüzüne örtülür. Ardından sanığın yüzüne ve özellikle ağız ve burnuna doğru su dökülmeye başlanır. 

Yüze örtülen cisim tamamıyla suya doyması sebebiyle, sanığın ağzını ve burnunu kaplar ve sanık 

nefes alamaz hale gelir. Bu aşamada sanık 20-40 saniye bu şekilde bekletilir. Ardından nefes alması 

için yüzü açılır, sanık tarafından derince ve aceleyle birkaç nefes almasından sonra aynı muamele 

tekrarlanır. Her nekadar  Başkan Bush tarafından işkence yöntemi olarak kabul edilmesede, 

waaterboarding yöntemi, İspanyol Engizisyonu’nda işkence yöntemi olarak en çok tercih edilen  

uygulamalardan birisiydi. (Tutuklunun başını bağlayarak suyla boğma yöntemi o dönemde toca olarak 

adlandırılmaktaydı.) Çünkü diğer işkence yöntemlerine nazaran hiç bir iz bırakmamaktaydı. Sorguda 

bu yönteme başvurulmasının ve etkili olmasının sebebi ise, kişide ölme hissi uyandırmasından 

kaynaklanmaktadır. Dolaysıyla bu şekilde bir panik, korku ve acı içerisinde olan kişiden istenilen 

yönde beyan elde etmek hiç de zor olmayacak. Çünkü işkence ne kadar acımasızsa, itiraf elde etmek 

yada sanığın istenilen yönde beyanda bulunmasını sağlamak o kadar kolay olacaktır.  

 
4
Heather Mac Donald, “How to Interrogate Terrorists”, Journal City, (Çevrimiçi) http:// 

www.city_journal.org/html/15_1_terrorists.html , s.1., Erişim Tarihi:10.Kasım.2010 b.a. Edison G. 

White, Tort Law In America, An Intellectual History, Expandad Edition, Oxford University Press, 

2003. 
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yaşanmış olan örnekler dolayısıyla bu şekilde bir adlandırmaya gidilebilir. Kaldı ki 

bundan 200 yıl öncesinde terörizm kelimesi yönetim tarafından gerçekleştirilen 

eylem olarak tanımlanmaktaydı. Ayrıca Oxford English Dictionary’de de terörizm bu 

yönde tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra filozof Chomsky devletlerin terörizmi 

gerçekleştirebileceğinden bahsederken, tarihçi Walter Laqueur’da Hitler ve Stalin’in 

devlet terörizmini uyguladığını söyler
5
. Bununla beraber, tarihsel örneklere 

baktığımızda da, devlet terörizmi uluslararası terörizmden daha fazla insanın 

mağduriyetine sebep olmuş bir hadisedir. Ancak genellikle, devlet terörizmi, devletin 

ülke içi korkuyu kullanması şeklinde değerlendirilerek, terörizm tartışmalarının bir 

kısmına dahil olarak kabul edilmese de, tarihte devlet içi korkunun yönetimce 

kullanıldığı belirgin örnekler de yaşanmıştır. Örneğin; 1793-1794 yıllarında Fransız 

devrimci hükümeti, Stalin döneminde 1928-1953 yıllarında Sovyetler Birliği, 

yukarıda bahsi geçtiği üzere Nazi Dönemi 1933-1945 yıllarında Almanya,  1978-

1985 dönemi İran hükümeti, Kamboçya’da ki Pol Pot rejimidir. Gerek bu ülkelerde 

hükümetlerce dönemsel olarak uygulanan vatandaşları üzerinde korku ve baskı 

yaratma durumu, gerekse de bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal etmesi suretiyle 

Amerika örneğinde olduğu gibi uygulanan yöntemler terörün bir çeşidini 

oluşturmaktadır
6
. 

 

Türkiye açısından da bu şekilde yapılan askeri darbeler dolayısıyla baskının 

hissedildiği dönemler olmuştur. Bu dönemlere ilişkin özellikle yoğunluk gösteren 

cezaevi ölümleri, gözaltında ölümler
7
 baskı döneminin örneğini oluşturur. Aslında 

                                                 
5
Conor Gearty, The International Library Of Criminology, Criminal Justice&Penology 

Terrorism, England, Dartmouth Publishing Company Limited,s.507. 
6
Stephen Atkins, Terrorim-A Reference Handbook, Santa Barbara, California,Library of Congress 

Cataloging-in-Publication Data, , 1992, s.15.  
7
Gözaltı ölümleri, şüpheli yada sanığın polis tarafından gözaltına alınması sonrasında,  

sorgulanmasıesnasında yada nezarethanede, çeşitli sebepler dolayısıyla –intihar etme de dahil olmak 

üzere-hayatını kaybetmesidir. Devletin kişinin özgürlüğünü onu gözaltına almak suretiyle, elinden 

alması halinde, gözaltına alınan şahsın, insan haklarını ve bu bağlamda en başta gelen yaşama hakkını 

koruma yükümü başlamaktadır. Dolayısıyla her ne sebeple olursa olsun, şüphelinin devletingözetimi 

altındayken hayatını kaybetmesi, devletin bu yükümünü ihlal ettiği anlamına gelecektir. AİHM’nin bu 

hususun vurgulandığı ilgili kararında, “Mahkeme gözaltında veya cezaevinde tutulan bir kimsenin 

korunmasız bir durumda olduğunu ve yetkililerin bu kişiyi korumakla görevli olduğunu hatırlatır” 

şeklinde söz konusu hususa ilişkin yaklaşımını ortaya koymuştur.(Keenan v. Birleşik Krallık, başvuru 

no.27229/95, 03.04.2001t.) Yine AİHM konuya ilişkin bir başka kararında Devletin öldürmeme 

yükümlülüğünün altını çizmiştir. Mahkeme'ye göre sağlığı yerindeolarak gözaltına alınan bir  
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Türkiye’nin işkence ve kötü muamele patolojisi Prof. Dr. Gemalmaz’a göre, 

sanılanın aksine daha da derindir. Çünkü Türkiye’de devlet kaynaklı işkence ve kötü 

muamele, 12 Eylül 1980 darbesini izleyen “de facto rejim” sürecinde kitleselleşmesi, 

yaygınlaşması ve sistemleşmesi ile özellikle yoğunlaşmıştır
8
.  Diğer yandan, 

sorgulamada işkence ve kötü muamele kaynaklı olaylar, gözaltında ölümler 

dolayısıyla,Türkiye’ye karşı AİHM’ne pek çok başvuruda bulunulmuştur. 

Mahkeme’nin de bu hususa ilişkin olarak vermiş olduğu pek çok karar 

bulunmaktadır
9
Ancak gözaltı ölümleri, işkence bağlantılı olarak, yalnızca AİHS 

                                                                                                                                          
kimsenin ölmesi halinde, ölüme yol açan olaylar hakkında aklın alabileceği şekilde açıklamalarda 

bulunmak devlete düşen bir görevdir. “Bay Tsonchev'in ölüm sebebi, vücudunun üst organlarında ve 

sol kalçasında geniş ve derin kanamadır. Hükümetin bay Tsonchev'in gözaltına alınmadan önce veya 

gözaltına alma sırasında düşme sonucu bu yaraları almışolabileceğini söylemesi, aklın alabileceği bir 

açıklama değildir. Gözaltına alma sırasında bayTsonchev'in arkadaşlarıyla birlikte içki içmekte olduğu 

ve yürüyebildiği bilinmektedir. Bay Tsonchev gözaltına alındığı sırada veya bunu izleyen iki saat 

içinde herhangi bir sıkıntısıbulunduğundan şikayetçi olmamış, kendisinin temas ettiği polisler ve diğer 

kişiler, daha sonra otopside tespit edilen böylesi ağır yaraların varlığından söz etmemişlerdir. Otopsi 

raporuna göre düşme sadece yüzdeki yaraları açıklayabilir, ancak bu yaralar kanama sebebi olarak 

belirtilmemiştir.  Dahası, 19 Mart 1996 tarihli savcılık kararına göre öldürücü yaralar, "kasti darp" 

sonucu meydanagelmiştir. Gerçekten de üst organlardaki kanama bölgeleri her biri on sekiz santimdir, 

sol kalçadaki kanama bölgesi onsekiz santim uzunluğunda ve bir buçuk santim genişliğindedir. Adli 

tıp raporu buyaraların muhtemel sebebi olarak başvurucunun düşmesini belirtmemiştir. Bay 

Tsonchev'in polisinelindeyken aldığı yaralar nedeniyle öldüğü sonucuna makul bir kuşkuya yer 

bırakmayacak şekildevarmak için yeterli delil vardır. Ayrıca, kendisi gözaltında bu ağır yaraları 

almışken bir doktor ,   tarafından gereği gibi muayene edilmemiştir. Bu gerekçeyle”, madde 2’nin ihlal 

edildiği sonucuna varmıştır. Velikova v. Bulgaristan, 18.05.2000t., 41488/98 başvuru 

no.,(Çevrimiçi)http://aihm.anadolu.edu.tr, Erişim Tarihi: 19.Şubat2011 

 

 
8
 Semih Gemalmaz, AİHS:m.3 İşkence Yasağı Analizi, 1.bs.,Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 

2006, s.7. 
9
 AİHM’nin bahsi geçen kararlarından ilki, Bursuc v. Romanya kararıdır. (Başvuru no.42066/98, 

12/10/2004t.) Bu karara konu olan olayda, başvurucu gözaltında iken hayatını kaybetmemiştir. Ancak 

sorgulamada sorgu memurlarınca uygulanan kötü muamele ve dayak sebebiyle, gözaltısonrasında 

hayatını kaybetmiştir. Olaya göre başvurucu bulunduğu bara çağrılan polislerce kimliğini göstermesi 

talebini reddetmesi üzerine gözaltına alınmış, yolda ve polis merkezinde şiddetli biçimde dövülmüş ve 

kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede nöroşirurji kliniğince hazırlanan tıbbi 

raporlarda bedenin çeşitli yerlerinde yara bere izleri ve özellikle kafasınaaldığı darbeler sonucu 

beyninde oluşan ödem bulguları tespit edilmiştir. Daha sonra yapılan muayenelerde de aynı sonuca 

ulaşılmıştır. Uzun süren soruşturma ve sanık polisler hakkındayargılama işlemlerinden de bir sonuç 

çıkmamıştır. Nihayetinde başvurucu AİHM’ne başvurmuşancak mahkeme önünde davası derdest iken 

ölmüştür. Nasıl ki işkenceye ilişkin  AİHM’nin meseleye yaklaşımı açısından birtakım içtihatları var 

ise, bu olaya ilişkin olarak da mahkeme öncelikle m.3 bağlamında yerleşik içtihatlarına vurgu 

yapmaktadır. Buna göre, öncelikle sağlıklı bir kişi gözaltına alınıp da salıverildiğinde yaralı bereli 

durumda ise, bu incinmenin polis kontrolünde oluştuğuna dair kuvvetli bir karine ortaya çıkacaktır. 

Bu halde başvurucunun iddiaları ve bu iddiaların doktor raporları ile desteklenmesi durumunda, bu 

iddiaların aksini ispat yükümüHükümetin üzerine düşecektir. Ayrıca ispat açısından, kontrolü 

altındaki bireylere işkence veya kötümuamele uyguladıkları iddiası ile yargılanmış olan polislerin 

ulusal mahkemece beraatine hükmedilmiş olması da davalı Devleti Sözleşmesel sorumluluğundan 

kurtarmaya yetmeyecektir. Nitekim AİHM olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede başvurucunun ileri 
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sürmüş olduğu şiddetlikötü muamele uygulandığına dair iddiasının adli tıp raporlarındaki bulgularla 

uyumlu olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla adli tıp raporları da gözönünde bulundurulduğunda 

başvurucunun kendisini yaraladığı varsayımı geçersiz kalmaktadır. Ayrıca başvuruncaya karşı güç 

kullanımının da orantılı olmadığı tespit edilmiştir. Mahkeme ayrıca muamelenin şiddetini tartarken 

vakaya ilişkin tüm şartları, muamelenin bedensel ve psikolojik etkilerini, uygulama süresini, 

mağdurun cinsiyeti, yaşı, sağlık durumu gibi unsurları gözönünde bulunduracağı içtihadı ile 

gözaltındaki kişinin fiziksel zoramaruz kalmasının insan haklarını ihlal edeceğini belirtmiştir. 

Başvurucuya uygulanan darbeler ve hastaneye götürülmesine kadar gerçekleştirilen kötü muamele 

zinciri ve olaya ilişkin değerlendirme neticesinde mahkeme tüm bunların işkence eylemi olarak 

değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. .Nihayetinde mahkeme m.3’den ihlal kararı vermiştir. Diğer 

yandan başvurucu işkence olayınailişkin olarak etkili soruşturma yapılmadığını da ileri sürmüştür. 

“Mahkeme bir kişinin Sözleşme md.3)’e aykırı kötü muamele gördüğüne dair ileri sürülebilir nitelikte 

bir iddiası bulunan hallerde,Sözleşme (md.1) hükmü ile birlikte okunduğunda (md.3) hükmünün ilgili 

bulunan  Devlete “etkilibir soruşturma” yapma yükümlülüğü yüklediğini hatırlatmaktadır. Bu 

soruşturma (md.2) eksenli şikayetler bakımından da geçerli olduğu gibi, sorumluların tespitine ve 

cezalandırılmasına elveren nitelikte olmak zorundadır. Böyle bir etkili soruşturma yapılmadığı 

takdirde, kötü muameleye ilişkin genel hukuki yasağın, pratikte önemi kalmaz. Dahası bu tür 

eylemlerden sorumlu Devlet görevlilerine, bir anlamda bağışıklık sağlandığı kanaati 

oluşur.(parag.101) Bu soruşturma gerekli özenle/(titizlikle) yapılmalıdır.(parag.102). Soruşturmanın 

eylemden sorumlu olanları tespit etme sonucuna varabilmesi için, soruşturmacının olaya karışanlardan 

bağımsız olması icap eder. Bubağımsızlık, soruşturmacının, soruşturulan kişi ya da kurumlar 

karşısında hiyerarşik yahut kurumsabağının olmaması, pratikte bağımsız olması ile 

mümkündür.(parag.103) İşbu vakada Mahkeme, başvurucunun ileri sürülebilinir nitelikte kötü 

muamele iddialarının yetkili makamlarca uygun ve etkili biçimde soruşturulmadığını tespit 

etmektedir. Dolayısıyla, bu açıdan yani usul anlamından da  

(md.3) ihlal edilmiştir.(parag.110)”-Gemalmaz, a.g.e., s.457, 459. Bir diğer çarpıcı örnek, 27/02/2001 

tarihli Çiçek-Türkiye Davası’dır.  Mahkeme’nin yaptığı tespitler ekseninde olay şu şekildedir: 

Başvurucunun çocukları olan Tahsin Çiçek ve Aliihsan Çiçek 10 Mayıs 1994’de Lice’nin Dernek 

köyüne gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıkları ve en az iki gün Lice Lisesi’nde 

tutuldukları halde bu kişiler bir daha görülmemiştir. Başvurucunun iddiasına göre gözaltında resmi 

makamlarca adı geçen şahıslar öldürülmüştür. Ayrıca olaya ilişkin soruşturmada ilgili kişilerin 

gözaltına alınmalarından yaklaşık bir buçuk yıl sonra başlatılmıştır. Lice savcısı da diğer gözaltına 

alınan kişileri üç buçuk yıl sonra dinlemiştir. Hemen belirtelim,Mahkemeye göre gecikme devletin 

ölümü soruşturma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemiş olduğu anlamına gelir. (m.2 ihlal 

edilmiştir). 
9
 Diğer yandan başvurucu ve kızı bir çok kez şikayette bulunmalarına rağmen savcı ve jandarma 

komutanı bu kişilerin endişelerine gerekli önemi vermemiş bu da insanlık dışı muamele 

oluşturmuştur. (m.3 ihlali) Ayrıca resmi makamlarca kişilerin gözaltına alındığı da inkar edilmiştir. 

Bu durum kişi özgürlüğünün ağır bir ihlalini oluşturmuştur. (m.5 ihlali) Başvurucunun torunu Çayan 

Çiçek açısından Haziran 1994’te gözaltına alındığı iddiası kanıtlanamamıştır. (m.5 ihlal  

edilmemiştir.) Bir diğer kanıtlanamayan husus da, kişilerin gözaltında kötü muamele görmüş 

olmalarına ilişkindir. (Dolayısıyla bu açıdan m.3 ihlali yoktur.) Ancak yinede, bu dava 

sonucundamahkeme, m.41 gereğince maddi ve manevi tazminata hükmetmiştir. Çünkü Mahkemeye 

göre başvurucunun oğullarının kaybolması madde 2 ve 3’ün ihlaline yol açmıştır. Bunun sebebi ise 

adli güvencelerden yoksun bir ortamda kayıp olayının yaşanmasının derin bir psikolojik işkenceye yol 

açmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada hemen belirtelim, Türkiye aleyhine yapılan 

başvurularda, Starsbourg Mahkemesi belli başlı ilkelere uyulmaması halinde etkin bir soruşturma 

yapılmadığı kanaatine varmakta ve Sözleşme’nin 3. Maddesinin ihlal edildiğini belirtmektedir. Etkin 

bir polisle ilgili şikayetler sistemi AİHM’nce oluşturulan şu başlıca ilkelere uymalıdır: “Bağımsızlık: 

soruşturmayı yürütenlerle, hakkında şikayette bulunulan polis memuru arasında kurumsal veya  

hiyerarşik bir bağ bulunmamalı ve soruşturmayı yürütenler uygulamada bağımsız olmalıdır. 

/Yeterlilik: yapılan soruşturma, şikayet konusu polis davranışının hukuka uygun olmadığını 

belirleyecek kanıtları toplama ve sorumluları tespit ederek cezalandırma kapasitesine sahip olmalıdır 

/Sürat: hukukun üstünlüğüne olan güvenin sürdürülebilmesi için, soruşturma  süratle ve ivedilikle 

gerçekleştirilmelidir. /Kamu incelemesi: uygulanan usul ve karar verme süreci hesap verilebilirliğin  
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madde 3 kapsamında düşünülmemelidir. AİHS’de yer alan yaşama hakkına ilişkin 

düzenleme bu tür olaylarda doğrudan doğruya uygulama alanı bulabilecektir.
10

 Hal 

böyle olmakla birlikte yinede Türkiye, işkenceyi önleme amacıyla iç hukukunda 

işkence ve her türlü kötü muameleyi yasaklamış, suç olarak kabul etmiş ve 

uluslararası düzlemde de pek çok sözleşmeye taraf olmuştur. Dolayısıyla aralarında 

Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası ve bölgesel düzlemde genel nitelikli insan 

                                                                                                                                          
sağlanması maksadıyla açık ve sağlam olmalıdır ve /Mağdurun katılımı: Şikayet sahibi yasal 

menfaatlerini emniyete almak üzere şikayet sürecine katılmalıdır.” Commissioner for Human Rights,” 

a.g.e.”Gözaltı ölümlerine AİHM mahkemesi kararlarına baktığımızda özet olarak mahkemenin 

vurguladığı husus, gözaltına alınmadan önce ve sonrasındaki sanığın sağlık durumudur. Sanığın sağlık 

durumunun iyi olması yükümlülüğü devlete aittir. Gerçekleşen olaylarda darp, cebir v.b. 

muamelelerin uygulandığı sağlık raporuyla ortaya konulmuş ancak devlet aksini ispat edememiştir. 

Mahkeme açısından da önem taşıyan durum bu olmaktadır. Devletin mevcut kötü muamele izlerinin 

başka bir nedenden kaynaklandığını kanıtlayabilmesi gereklidir. Yine adli tıp raporlarının da 

inandırıcı bulunmaması durumu da söz konusu ise o halde mahkeme açısından sözleşme ihlali 

gerçekleşmiştir. Nitekim bu durumda mahkeme, ölüm gerçekleştiği için madde 2 ve kötü muamele 

işkence uygulanması nedeniyle madde 3’den ihlal kararı vermiştir. (Ayrıca   örnek mahkeme kararları 

için bakınız: Salman v. Türkiye,27.06.2000t., 21986/93başvuru no.; Demiray v. Türkiye, 21.11.2000t., 

27308/95başvuru no.; Tanlı v. Türkiye, 10.04.2001t., 26129/95başvuru no.9 Polis gözaltısına ilişkin 

olarak ayrıca bkz. Patrick R. Anderson, Denald J. Newman, Introduction to Criminal Justice, Sixth 

Edition, 1998, s.148 vd. 
10

AİHS’ne baktığımızda ilk olarak, gözaltı ölümlerine karşı temel anlamda koruyuculuk sağlayacak 

hak, madde 2’de yer alan  yaşama hakkıdır. Aslında sözleşme madde 2’de yer alan yaşama hakkı  tüm 

yasak sorgu yöntemleri açısından göz önünde bulundurulmalıdır.  Maddeye göre; "1.Herkesin yaşam 

hakkı yasanın koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında 

mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez.  2. 

Öldürme, aşağıdaki durumlardan birinde kuvvete başvurmanın kesin zorunluluk haline gelmesi 

sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlali suretiyle yapılmış sayılmaz: a) Bir kimseni yasadışı 

şiddete karşı korunması için;  b) Usulüne uygun olarak yakalamak için veya usulüne uygun olarak 

tutuklu bulunan bir kişinin kaçmasını önlemek için;  c) Ayaklanma veya isyanın, yasaya uygun olarak 

bastırılması için.” “ Madde düzenlemesi itibariyle devlete hem negatif hem de pozitif sorumluluk 

yüklenmektedir. Negatif sorumluluk, gereksiz güç kullanarak yada başka  şekillerde gözaltında olan 

şahsın yaşamına yönelik müdahalede bulunmamaktır. Pozitif yükümlülüğü ise iki açıdan 

değerlendirmemiz gerekir. Bunlardan ilki gözaltında hayatı tehlikede olan kimsenin devlet tarafından 

korumaya alınması ve polisin, kamu görevlilerinin gözaltı ölümlerini devletin takip ettiğini ve 

incelediğini bilmesinin sağlanmasıdır. Madde 2 ile bu yönde koruma getirilmekle beraber, gözaltı 

ölümleri ve özellikle kötü muamele ve işkence açısından  sözleşme madde 3 ve madde 8 de önem 

taşır. (Madde 8-Özel hayatın ve aile hayatının korunması: “1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna 

ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu 

otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve 

düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş 

olmak koşuluyla söz konusu olabilir.) Yine, madde 8’de düzenlen özel hayatın gizliliği, AİHM 

tarafından fiziksel tamlık olarak yorumlanmıştır.- House of Lords, House of Commons, Joint 

Committee on Human Rights, Deaths in Custody, Third Report of Session 2004-05, 

(Çevrimiçi)http://www.preventingcustodydeaths.org.uk/jchr_deaths_in_custody_report__3rd_reportof

_session_04-05_.pdf, , s.13, Erişim Tarihi: 18.01.2011; Bahri Savcı, “Yaşama Hakkı Üzerine”, 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve Denetleme Merkezi 

İnsan Hakları Yıllığı, No:1,1979, s.17 
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hakları belgelerinde, işkence yasağının düzenlenmiş olmasının yanısıra, yalnızca 

işkence yasağına özgülenen bir takım insan hakları belgeleri de bulunmaktadır. 

İşkencenin insan onurunu hiçe sayan bir muamele olması dolayısıyla, uluslararası 

düzlemde yasaklanmış olması önem taşır. Bu açıdan, işkence ve diğer yasak 

muamelelere kim maruz bırakılmış olursa olsun, Romalı şair Terentius’un dediği 

gibi; “Ben insanım: İnsanla ilgili hiçbir şeye kayıtsız kalamam”
11

 düşüncesi 

dahilinde hareket edilmelidir.   Bununla beraber yukarıda bahsi geçen belgeleri şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

 

 BM İşkenceye Karşı Bildiri (1975); Amerikalılararası İşkencenin Önlenmesi 

ve Cezalandırılması Sözleşmesi(1985); BM İşkenceye Karşı Sözleşme (1984)’dir. 

Türkiye bu sözleşmeye 1988 yılından bu yana taraftır. 

 

Uluslararası ve Bölgesel İnsan Hakları Bildirileri: İnsan hakları Evrensel 

Bildirgesi (1948) m.5; Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi (1948);  

 

Uluslararası düzlemde üretilen sözleşmeler: BM Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi (1966) m.7 ve m.10 (Türkiye bakımından bahsi geçen bu sözleşme 

23/12/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950) 

m.3.; Amerikalılar arası İnsan HaklarıSözleşmesi (1969); Afrika İnsan ve Halkları 

Hakları Şartı (1981).  

 

Sayılan uluslararası ve bölgesel düzlemdeki belgelerdeki işkence yasağı 

normlarının genel özelliklerine baktığımızda ise, AİHS m.3 normunun diğerlerinin 

arasında en kısa ve dar olanı olduğunu görmekteyiz. Diğer yandan, işkence ve kötü 

muamele yasağını düzenleyen normlarda, tanıma yer verilmemiş olması ve ilgili 

normlarda belli başlı kavramların geçiyor olması dikkat çekicidir. Özellikle AİHS 

bakımından bahsi geçen kavramlar; işkence, insanlık dışı ceza, insanlık dışı 

muamele, aşağılayıcı ceza, aşağılayıcı muameledir. AİHS dışındaki diğer normlarda 

ise, sayılan bu beş kavramın yanı sıra zalimane ceza ve zalimane muamele 
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Homo sum: Humani nihilame alienum puto . 
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kavramlarına da yer verilmektedir. AİHS’de yer almayan zalimane ceza ve zalimane 

muamele kavramlarını ise,  AİHS organları içtihat yoluyla doldurmuştur
12

. 

 

AİHM’nin işkence yasağına ilişkin tutumu genel itibariyle şu şekilde 

olmaktadır: AİHS m.3 gereğince, “hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur 

kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.” Bu düzenleme herhangi bir sınırlama 

nedenine bağlı olmayan bir hükümdür. AİHS m.15/2 uyarınca bu yasağın olağanüstü 

durumlarda bile ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu kabul ve AİHM’nin de 

verdiği kararlar gereği, savaş yada kamuyu ilgilendiren acil durumlarda dahi işkence 

ve diğer insanlık dışı  muamelelere maruz kalmama hakkına ilişkin istisna 

tanınmamış olması, bu hakkın, m.2’de düzenlenen yaşama hakkından daha üstün bir 

sıraya konulduğu ve öncelik verildiği anlamına gelmektedir. Çünkü madde 2’nin 

düzenlemesine baktığımızda yaşama hakkına, maddede sayılan hallerin 

gerçekleşmesi halinde bir takım istisnalar tanınırken, az öncede belirtildiği gibi 

olağanüstü durumların varlığı halinde dahi madde 3 bakımından herhangi bir istisna 

getirilmemiştir
13

. Strasbourg Mahkemesi, işkence ve diğer kötü muamele türlerini 

yasaklayan, madde 3’ün demokratik toplumun en temel değerlerinden biri olduğunu 

belirtmiştir. “Bu madde ister kamu düzeni için, ister toplumun genel menfaati adına, 

hatta ister terörle mücadele amacıyla olsun, üye devletlere ihlal yapacakları herhangi 

bir alan bırakmayan tek maddedir. 3. Maddeye göre mağdurun kim olduğu önemli 

değildir: Mağdurun çok tanınmış bir suçlu veya terörist olması da önemli değildir.”
14

. 

AİHM işkence yasağına ilişkin bu hususları kabul etmekle beraber belirlemeye 

çalıştığı bir diğer husus, madde 3 tanımında yer alan insanlıkdışı ve onur kırıcı 

muamele ile işkencenin arasındaki farkın ne olduğudur. Buna göre; aradaki fark, 

nitelikten ziyade bir yoğunluk farkıdır. Her işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı 

olmakla beraber, her onur kırıcı muamele veya ceza, bireyi, başkalarının yada kendi 
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Claire de Than, Edwin Shorts, International Criminal Law and Human Rights, London, Sweet 

and Maxwell, First Edition, 2003, s. 185.;  Lyal S. Sunga, Individual Responsibility International 

Law for Serious Human Rights Violations, The Netherlands, Martnus Nijhoff Publishers, 1992, 

s.16.; Gemalmaz, a.g.e., s.28. 
13

Than, Shorts, a.g.e.,s.220. 
14

CommissionerforHumanRights,(Çevrimiçi)https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1698381, 

Erişim Tarihi: 30 Ekim 2010 
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gözünde küçük düşüren muameledir. Ancak yoğunluk itibariyle işkence olarak 

değerlendirilmeyebilir. Bahsi geçen bu yoğunluk derecesi hakkında, bireyin yaşı, 

cinsiyeti, sağlık durumu, muamelenin süresi, bulunduğu ortam, kişideki fiziksel veya 

manevi etki gibi değişkenler dikkate alınarak değerlendirme yapılır. İşkence bilerek 

ve isteyerek yapılan bir eylem olarak gerçekleşir ve her türlü manevi ızdırapta 

işkence kapsamında kabul edilmelidir.  “Nitekim Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, 

Yunanistan aleyhine Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda tarafından yapılan devlet 

başvurusu üzerine verdiği kararda, öncelikle işkencenin her halde insanlık dışı veya 

küçük düşürücü (alçaltıcı) muamele teşkil ettiği, her insanlık dışı muamelenin de her 

halde küçük düşürücü sayılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. AİHM’de 1978 tarihli 

Birleşik Krallığa karşı İrlanda kararında, yapılan bir muamelenin AİHS m.3’ün ihlali 

olarak nitelendirilebilmesi için belli bir ağırlığa (asgari bir boyuta) ulaşması 

gerektiğini vurgulamıştır. Bu konuda bir değerlendirme yapılırken (yukarıda da 

vurgulandığı üzere) somut olayın bütün koşulları, özellikle muamelenin süre, 

psikolojik ve fiziki sonuçları, ilgilinin cinsiyeti, yaşı ve sağlık durumu göz önünde 

bulundurulmalıdır.”
15

. 

 

 Yine Aydın/Türkiye davasında, şikayetçinin karakolda cinsel tecavüze 

uğraması, cinsiyeti, gençliği, gözaltı koşulları ve bu bağlamda üç gün boyunca 

gözlerinin bandajla kapatılması ile sürekli fiziksel acı ve sorgu seansları, incinme 

duygusunu arttıran utanç verici koşullarda çıplak olarak gösterilmesi yüksek basınçlı 

su sıkılması eylemleri tümünün 3. maddedeki tüm yasakları ihlal ettiği sonucunu 

doğurmuştur. Bir başka husus olarak da, renk, ırk, dine dayalı ayrım duruma göre 

onur kırıcı muamele olabilmektedir. 

 

Bu şekilde, AİHM’nin işkenceye ilişkin olarak verdiği kararlara 

baktığımızda, mahkemenin özellikle üzerinde durduğu husus, kamusal veya şahsa 

ilişkin hayati önem taşıyan bir durumda dahi bu yöntemin sorgulamada 

uygulanmayacağıdır. Bu bağlamda, AİHM tarafından verilmiş olan en önemli 

                                                 
15

Durmuş Tezcan,Mustafa Ruhan Erdem,Murat Önok,Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 5.bs., 

Seçkin,Ankara,2007, Şubat,s.221. 
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kararlardan biri Gafgen Almanya’ya karşı kararıdır
16

. Davaya konu olan olayda 

başvurucu zengin bir ailenin en küçük çocuğunu kaçırmış ve ailesine de çocuklarını 

ancak fidye karşılığı verebileceğini söylemiştir. Daha sonrasında polislerce 

yakalanan başvurucu çocuk kaçırma şüphesi ile gözaltına alınmış ve sorgusu 

yapılmıştır. Sorgu esnasında çocuğun yerini söylemesi için cinsel istismarda dahil 

olmak üzere kendisine işkence uygulanmış, dayanılmaz acılara maruz bırakılmakla 

tehdit edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olaya ilişkin verdiği kararda şu 

hususun altını önemle çizmiştir: “Bu bağlamda, Mahkeme polis memurlarının 

davranışındaki yönelimi kabul eder ve Mahkeme’ye göre onlar bir çocuğun hayatını 

kurtarmaya yönelmişlerdir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, kötü muamele 

yasağı, mağdurun davranışından veya yetkili makamların nedenlerinden bağımsız 

olarak vardır. İşkence, insanlık dışı muamele, insan hayatının tehlikede olduğu 

durumda dahi uygulanamaz. Ulus yaşamını tehdit eden kamusal anlamda acil olan 

bir durum söz konusu olsa bile ihlal yapılamaz. Sözleşme madde 3’de de açıkça ifade 

edildiği üzere, her insan her durumda, hatta en zor koşullarda bile, işkence veya 

insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye tabi tutulmama konusunda mutlak, 

vazgeçilmez bir hakka sahiptir. (karar, madde 107) 

 

Bahsi geçen bu örnek kararın yanı sıra, işkence ve kötü muamele iddiası ile 

Türkiye ve başka ülkeler aleyhine AİHM’nde pek çok dava açılmıştır. AİHM’ne 

taşınan davalara baktığımızda aralarında çarpıcı örnekler bulunmaktadır. Bunlardan 

birisi 1996 tarihli, Türkiye aleyhine 4,283,450,000 TL manevi tazminata hükmedilen 

davadır. Olayda yasadışı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla Zeki Aksoy gözaltına 

alınmıştır. Kendisinin gözaltına alınmasının sebebi ise, Metin adlı bir şahsın 

Aksoy’un yasadışı örgüt üyesi olduğu konusunda kimlik tespitinde bulunmuş 

olmasıdır. Mahkeme kararı incelendiğinde olaya ilişkin bölümde Aksoy’un gözaltına 

alındığı sırada  tutulduğu hücreye de değinildiği görülür.  

 

                                                 
16

European Court of Human Rights, 

(Çevrimiçi)http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight

=Gafgen&sessionid=63602227&skin=hudoc-e:n, Erişim Tarihi: 10.Şubat.2011. 

 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Gafgen&sessionid=63602227&skin=hudoc-e:n
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Gafgen&sessionid=63602227&skin=hudoc-e:n
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Esasında AİHM’nin gözaltında işkence ve kötü muameleye ilişkin 

kararlarının hemen hemen hepsinde mağdurun gözaltında tutulma koşullarına yer 

verilmektedir. Kararda da başvurucunun iddiasına göre, Aksoy küçük bir hücrede tek 

bir yatak ve battaniye ile yastıksız olarak gözaltında tutulmuştur. Ayrıca günde iki  

öğün yemek verilmiştir. Yine gözaltına alındıktan sonra sorguda kendisine Metin adlı 

şahsı tanıyıp tanımadığı sorulmuş ancak kendisinden cevap alınamayınca işkence 

altında onu tanıyacağı söylenmiştir. Gözaltının ikinci gününde de Filistin askısı 

olarak bilinen işkence yöntemi uygulanmış bunun yanı sıra gözleri bağlanmış, 

elektro şok uygulanmış, üzerine su tutulmuştur. Ayrıca 14 gün boyunca  gözaltında 

tutulmuştur. Dolayısıyla bu açıdan yasal gözaltı sürelerinin de  aşılmış olması söz 

konusudur. 14 günlük gözaltından sonra Aksoy Filistin askısı nedeniyle kolları felç 

olmuş, önüne çıkarıldığı savcı tarafından salıverildikten sonra hastanede tedavi 

görmüş, işkence gördüğü belgelenmiştir. Mahkemenin bu hususa ilişkin olarak 

üzerinde durduğu nokta, kişinin gözaltında alınmasından önceki ve sonraki sağlık 

durumudur. Bu açıdan mahkeme açısından önemli olan, devletin gözaltına alınmış 

olan şahsın sağlığını koruma yükümünü yerine getirmiş olup olmadığıdır. Söz 

konusu olayda da şahsın salıverilmesinden sonra işkence veya kötü muamele 

sebebiyle savcılık tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmamış olması ve 

işkence gördüğünün sağlık raporuyla belgelenmiş olması sebebiyle, Mahkemeye 

göre ilgili Devletin sözleşmesel yükümlüğünü yerine getirmemiş olması söz 

konusudur. Bu sebeple kararda, devletin işkence nedeniyle soruşturma yükümlüğünü 

yerine getirmediğinden sözleşmenin ihlali sonucuna varılmıştır. Çünkü AİHM’nin 

konuya ilişkin diğer kararlarında da vurgulandığı üzere, “şüphelinin ifade alma 

sırasında veya polisçe gözaltında tutulurken yaralanmaları hukuken sorumlu 

makamlar tarafında ikna edici bir şekilde açıklanmak ve bu yaralanmaların devlet 

adına zor kullanma yetkisine sahip bulunan kişilerin eylemlerinde 

kaynaklanmadığını ispat etmek zorundadırlar. Eğer bu ispat edilmez veya makul bir 

açıklama yapılmazsa AİHS’nin işkence yasağına dair 3. Maddesinin ihlal edilmiş 

olduğu kabul edilebilir. Bu ihlal eylemin ağırlığıyla da orantılıdır.”
17

. 

 

                                                 
17

 Öztürk, Erdem , Özbek,a.g.e.,s.176. 
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Strasbourg Mahkemesi daha öncede değinildiği gibi, bu tür olaylara ilişki 

verdiği kararlarında ve bahsi geçen bu kararında da, terörle mücadele kapsamında 

olsa dahi sözleşme gereğince her türlü insanlık dışı aşağılayıcı muamelenin 

yasaklanmış olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca konuyla ilgili diğer  kararlarına da 

atıfta bulunmuştur. Ayrıca Filistin askısı olarak anılan yöntemin uygulanmış olması 

halinde mahkeme diğer kötü muamele yöntemlerini değerlendirmeye bile değer 

görmemektedir. Çünkü bu yöntemde, kişi tamamen çıplaktır, elleri arkasından 

bağlanır ve ellerinden asılır. Dolayısıyla bu muamele yeterince acımasız ve şahsa acı 

veren türdendir. Tüm bu şartlar değerlendirildiğinde, sonuç olarak, Türkiye aleyhine 

madde 3 dolayısıyla ihlal kararına varılmıştır. 

 

Bir başka örnek olarak, 07.08.1996 tarihli Yağız-Türkiye davasını verebiliriz. 

Başvurucu Yüksel Yağız, İzmir’de hemşire olarak çalıştığı hastanede yeni doğan bir 

bebeği kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve başvurucu da iki günlük bu gözaltı 

sırasında kendisine falaka uyguladığını ve cinsel tacizde bulunulduğunu iddia 

etmiştir. Bu olayda özetle AİHM işkence dolayısıyla m.3 ihlalinin gerçekleştiği 

kanaatine vararak maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir.Türkiye 

aleyhine açılan bu ve benzeri davalara bakıldığında Mahkemenin tespiti genellikle 

ölüm olaylarının aydınlatılmasında kovuşturma organlarının tutumu, etkin 

soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle AİHS m.2 ve 13’ e dayanan ihlal tespitlerinden 

oluşmaktadır.
18

. 

 

Terör olayları da dahil olmak üzere, AİHM’nin işkenceye ilişkin yaklaşımı 

genel itibariyle, işkencenin kabul edilemeyeceği yönündedir ve nettir.  O halde 

AİHM’nin tutumu ve insan hakları  düşünüldüğünde  işkenceyi nasıl tanımlamak 

gerekir? Yukarıda işkenceye ilişkin sözleşmeler bahsinde geçen, BM İşkenceye 

Karşı Sözleşme, işkenceye ilişkin tanım getiriyor olması dolayısıyla, bu noktada 

önem kazanmaktadır. Çünkü, bugün ulusalüstü insan hakları hukukunda, bu 

tanımdan başka halen geçerliliği evrensel düzlemde kabul edilmiş bir başka tanım 

                                                 
18

Bkz.8.7.2000  tarihli Ekici kararı ve 16.11.2000 tarihli Tanrıbilir kararı.  
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daha yoktur.
19

Bahsi geçen sözleşme m.1 uyarınca işkence; “bir şahsa veya bir 

üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen 

bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek için veya 

ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla 

hareket eden bir şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fiziki veya 

manevi ağır acı veya ıstırap veren bir fiil” dir.
20

  AİHM ise, özellikle Tyrer v. 

Birleşik Krallık (1978), Soering v. Birleşik Krallık, Aksoy v. Türkiye, Selmoni v. 

Fransa, Tomasi v. Ribitsch davaları sonucunda işkenceyi ciddi ve acımasız boyutta 

acı veren kasti ve insanlıkdışı muamele olarak tanımlamıştır
21

.Bunun yanısıra AİHM 

içtihatlarına baktığımızda, Mahkeme’nin BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi’ndeki 

tanımı göz önünde bulundurduğu görülmektedir. Tüm bu bahsedilenler dahilinde 

işkenceden bahsedebilmek için ilk olarak, fiziksel ve ruhsal yönden acı ve ıstırap 

veren bir fiil olması (maddi unsur); fiili işleyen resmi sıfatla hareket eden bir kimse 

ya da bu kişinin bilgisi ya da onay dahilinde hareket eden üçüncü kişiler tarafından 

(fail) işlenmiş olması gereklidir.
22

Ancak bu noktada belirtelim, işkence ve işkence 

suçu kavramları farklı hukuki terimleri karşılamaktadır ve işkence kavramı tarihi ve 

politik bir anlama sahiptir. Hukuki bir kavram olan işkence suçu ise işkence 

                                                 
19

Gemalmaz, a.g.e., s.31. 
20

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarında ise işkence; “bir kimseye karşı yapılan maddi ve manevi 

nitelikte eza verici hareketler olarak tanımlanmaktadır. Diğer kavramlar açısından Yargıtay 

kararları’na göre; insani olmayan muamele: insanın kişiliğini ve duygusunu önemli derecede inciten 

eylemler; zalimane muamele: mağdura yapılan maddi veya manevi ızdırap verici her türlü 

muameleler; haysiyet kırıcı hareketler: bir kimsenin namus, şöhret veya onuruna saldırı niteliğinde 

olan fiiller şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca Yargıtay 8. Ceza Dairesi uygulamasında askıya almak, 

darp etmek, duvara vurmak, tazyikli su sıkmak, dayak atmak, sakal ve bıyık keserek etkili eylemde 

bulunmak, betona yatırmak, falakaya yatırmak, gözleri bağlayıp cop sokmak, darp,  susuz bırakmak, 

hayalarını sıkmak, hakaret, sövme, ayakta tutmak  gibi eylemleri işkence kapsamında 

değerlendirmiştir.(Bkz. 8 CD 31.1.2011,2000/25909, 2001/3063, 8CD 2.10.2002,6686/8949, 8 CD 

10.06.998, 7285/8692) Hamdi Yaver Aktan, “İşkence Yasağı- İşkence Zalimane İnsanlıkdışı ve Onur 

Kırıcı Muamele Yasağı”, (Çevrimiçi)  http://www.inhakbb.adalet.gov.tr/aihs/312.pdf, Erişim Tarihi: 

01.Şubat.2011  
21

 Winston P. Naan, Lucie Atkins,  Harvard Human Rights Journal , “The International Law of  

Torture: From Uniiversal Proscription to Effective Application an Enforcement”, Volume Fourteen,  

Spring 2001, s.93. 
22

Osman Doğru, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda İşkence ve Kötü Muamele Yasağı, 
1.bs.,Legal Yay., İstanbul, 1998, s.18 
 

http://www.inhakbb.adalet.gov.tr/aihs/312.pdf


 

51 

 

kavramına göre farklılık gösterir. Buna göre işkence suçu, işkencenin yanısıra aynı 

nitelikte olan zalimane, gayri insanı, aşağılayıcı muameleleri de kapsamaktadır
23

. 

 

CMK’da ise işkence, m. 148’de irade serbestisini etkilemesi dolayısıyla yasak 

sorgu yöntemleri arasında yer almaktadır. Kanunda yer alan bu düzenleme, Anayasa 

m. 38/5 ile birlikte düşünmelidir. Çünkü Anayasa’da yer alan, ‘kimse kendini ve 

yakınlarını suçlayıcı beyanlarda bulunmaya ve delil göstermeye zorlanamaz’ kabulü, 

CMK m.147’de sanığın susma hakkı olarak somutlaştırılmış olan bir düzenlemedir 

ve sanıktan işkence yoluyla ikrar elde edilmesine engel oluşturur niteliktedir. İşkence 

suçu Ceza Kanunu’nda düzenlendiği yer itibariyle de, kişilere karşı suçlar 

kapsamında düzenlenmiş olması bakımından, bu suç ile asli korunan hukuki yarar 

kişisel değerler olmaktadır
24

. 

 

Özellikle işkence olarak nitelendirilebilecek eylemler düşünüldüğünde 

korunan hukuki yararın önemi daha çok ortaya çıkar.
25

  Bu sebeple, sorgu açısından 

da, en başta şahsın onuru düşünüldüğünde bu şekilde bir yönteme başvurulması 

kabul edilemez. Çünkü  sorguda, sanığın kendini bu yolla suçlayıcı beyanlarda 

                                                 
23

İlhan Üzülmez, “YTCK’da İşkence ve Eziyet Suçu”, (Çevrimiçi) http://www.ceza-

bb.adalet.gov.tr/makale/108.doc,,s.2, Erişim Tarihi: 29.Mart.2011Ceza Kanunu m.94’e baktığımızda 

işkence suçu; bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 

çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar 

şeklinde tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra işkence suçu, Ceza Kanunu’nda kamu görevlisi tarafından 

işlenebilen mahsus/özgü bir suç olarak düzenlenmiştir.
23

 Hem sorgulama aracı olan hemde bizzahati 

suç olan işkencenin, kamu görevlisi tarafından gerçekleştirilmesi halinde suç kapsamında 

değerlendirilmesi söz konusu olacaktır. Fakat bu kamu görevlisi yani suçun faili memur, ETCK’da 

olduğu gibi, aynı zamanda sorgulamaya ve ifade almaya, soruşturmaya yetkili bir memur olması şart 

değildir. Dolayısıyla herhangi bir kamu görevlisi olabilir. Mağdur açısından ise, suçun mağduru 

ETCK’da ancak sanık olabilecek iken, şimdi artık sanık dışında mağdur,şahsi davacı, müdahil yada  

tanık olabilecektir. 
24

Üzülmez, a.g.e., s.2. 
25

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararına göre;  “Açık kanıtlar ve mahkemenin kabulüne göre işkence,  

isimleri geçen bu üç kişi hakkında; copla dövme, karın baş hedeflenerek sayısız 

yumruklama,ayaklardan bağlanıp baş aşağı sallandırma ve bu durumda yumruklanıp tekmeleme, 

ıslatma, cinsel organlar tel ile bağlanıp elektrik akımı geçirmek, ve nihayet 2 kilo tuzla bir miktar 

unun karışımından oluşturulmuş ve yoğunlaştırılmış bulamacı adları geçen kişilere kusturuncaya 

kadar ve cop darbeleriyle yutturmak suretiyle sürdürülmüş ve bu eylemler sonucu Mustafa, Ali ve 

Mehmet işkence sonucu girdikleri fetten ve elektronik denfe bozulmasından kurtulamayarak 

10.7.1980 günü ikişer saat ara ile ölmüşlerdir. Sanık doktorun canlandırma bulamacı olarak 

tanımladığı ve bu yöntemle sanıkları konuştururum diye suça katkısında doktorluk mesleği ile  

bağdaşmayan eylemi dolayısıyla Yüksek Askeri Sağlık Şurası’ndan düşünce alınmasına yasal gerek 

bulunmamıştır.” Y.8.CD, 19.1.1983, E.1982/4297, K.1983/147. 
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bulunmaya zorlanması insan onurunu hiçe saymak demektir. Özellikle ikinci dünya 

savaşı sonrası önem kazanan insan haysiyetine, Nazi dönemi sonrasında Alman 

Anayasası’nda en üst değer olarak yer verilmiştir. İnsan onuru başka bir deyişle hür 

irade, vazgeçilmez bir değerdir, ve bilinçli olma, kendi kaderini tayin etme, kendi 

evresini şekillendirme yeteneğini veren ve kişiliksizliği ortadan kaldıran ruhtur, 

manevi güçtür
26

. Bu sebepledir ki, insan onurunu hiçe saymak demek olan işkence, 

rızaya dayalı olsa dahi, kabul edilemez.  

 

Ayrıca,  işkencenin uygulanmış olması insan onurunun zedelenmiş olması 

için yeterlidir. Dolayısıyla sanığın birde irade özgürlüğünü engellemesi şartı 

aranmaz
27

.  Bunun yanısıra, işkencenin varlığını kabul için muhakkak bedene 

yönelik maddi nitelikte hareketlerin yapılmış olması da şart değildir. Akıl ve ruh 

sağlığı bakımından ıstıraba yol açan hareketlerde bu kapsamdadır.  

 

 İşkencenin ulusal mevzuat açısından, yukarıda dipnotta değinildiği gibi, bir 

suç olarak düzenlenmiş olması önem taşır. Çünkü işkence ile mücadele edebilmek 

için en başta onu önleyebilmek gerekir. İşkenceyi de önleyebilmenin en etkili 

yollarından birisi, yasal düzenlemenin iyi yapılandırılmış olmasıdır. Bu bağlamda 

sanığa CMK gereğince haklarını öğretme yükümünün getirilmiş olması, sanığın 

kendisini suçlama yasağı, sanığın müdafi ile görüşme hakkı, gözaltında ifade 

alınması sırasında müdafinin hazır bulunması, müdafi hazır bulunmaksızın kollukça 

alınan ifadenin, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından 

doğrulanmadıkça hükme esas alınamayacağı gibi getirilen düzenlemeler yerindedir.
28

 

Fakat yeterli de değildir. Ancak özellikle, sorgulama açısından gözaltı sürelerinin 

kısa tutulması önem taşır. Örneğin; AİHM Brogan ve diğerleri kararında 4 gün 6 

saatlik gözaltı süresini aşan sürenin işkence ve benzeri fiillerin izini silmeye yarayan 

                                                 
26

Öztürk,Erdem, Ruhan,a.g.e. s.167. 
27

Aktaran Zehra Kaya,”Yasak Sorgu Yöntemleri ve Yasak Sorgu Yöntemleriyle Elde Edilen Delillerin 

Değerlendirilmesi Yasağı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010,s.46. 
28

CMK m.148/4 uyarınca, “Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hakim veya mahkeme 

huzurunda şüpheli veya sanı tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. CMK m.213:  

“Aralarında çelişki bulunması halinde,; sanığın, hakim veya mahkeme huzurunda yaptığı açıklamalar 

ile Cumhuriyet avcısı tarafından alınan veya müdafiinin hazır bulunduğu kolluk iadesine ilişkin 

tutanaklar duruşmada okunabilir.  
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bir süre sayılayacağı düşüncesiyle bunu aşan gözaltı sürelerini AİHS m.5/3’e aykırı 

bulmuştur
29

.  Ancak AİHM kararlarında, fiziksel anlamda işkencenin kötü muamele 

olarak nitelenebileceği noktasına dikkat edilmelidir. Nitekim, kötü muamelede etki 

doğrudan doğruya vücutta olur. Dolayısıyla bu açıdan işkence kötü muameleyi de 

kapsamaktadır
30

. AİHM işkence ile kötü muamele arasında ayrım yaparken, 

işkencede suçu itiraf ettirmek gibi belli bir amacın elde edilmesine yönelik kasıt 

aramaktadır. Kötü muamelede ise böyle bir kasıt yoktur. Esasen gerçekleştirilen fiilin 

işkence kapsamında değerlendirilebilmesi için, söz konusu fiil ister mağdurun 

bedensel yada ruhsal yönden acı çekmesine, ister algılama veya irade yeteneğinin 

etkilenmesine yol açan bir davranış olsun, önemli olan fiilin sahip olduğu haksızlık 

içeriğinin bu suç kapsamında değerlendirilebilecek ağırlıkta olmasıdır
31

. Ayrıca ilgili 

fiilin işkence sayılabilmesi için, belli bir süreç içerisinde işlenip süreklilik taşıması 

gerekir. Ancak sistematik olmayan bir takım davranışlar örneğin; kişinin göz kapağı 

üzerinde sigara söndürülmesi, siyasal ayrımcılık nedeniyle cinsel organının kesilmesi 

de yine işkencedir.
32

 Davranışın sürekliliği AİHM içtihatlarına göre gözönünde 

bulundurulması gereken bir husustur. Ancak suçun temel unsurlarından birisi de 

değildir. Örneğin AİHM verdiği bir kararında, güvenlik güçlerinin başvuruculara 

kendi evlerinin yanışını izletmesini, Sözleşme madde 3’ün ihlali olarak 

değerlendirmiş fakat bu uygulamayı işkence olarak değil, insanlık dışı muamele 

olarak kabul etmiştir
33

. 

 

Bunun yanı sıra, işkenceyi önleyebilmek için, kişinin gözaltına alınması ve 

sorgulanması sonrasında sağlık muayenesinin yapılması önem taşır. Aşağıda 

değineceğimiz üzere, AHİM kararlarında da, özellikle sanığın gözaltı öncesi ve 

sonrasında ki sağlık durumunun aynı olup olmadığına değinilmiş olduğunu 
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Durmuş Tezcan,Mustafa Ruhan Erdem,Murat Önok, 5237 s. TCK’ya göre Teorik ve Pratik Ceza 

Özel Hukuku, Ankara,Seçkin,5.bs.,2007,Şubat . 
30

Kaya, a.g.e., s.47. 
31

Tezcan,Erdem,Önok,a.g.e.,s.223. 
32

A.e.,s.234. 
33

Than, Shorts, a.g.e., s.233. 

AİHM’nin bu konu ile ilgili kararları; Erdoğan Yılmaz ve Diğerleri/Türkiye, Dedovski ve 

Diğerleri/Rusya, Aksoy/Türkiye, Dikme/Türkiye, Diri/Türkiye’dir; Ömer Anayurt, “Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi İçtihatlarında İşkence Kavramı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C.12, No.1-2, 2010, s.429 
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görüyoruz. Bu bağlamda mahkeme, özellikle işkence ve kötü muamele iddiaları 

açısından, sanığın bu şekilde bir muameleye maruz kalıp kalmadığını anlayabilmek 

adına, varsa sağlık raporlarını incelemekte ve bu raporlara değer vermektedir. Bu 

sebeple sağlık muayenesinin yapılması, sorgulamada işkencenin önlenebilmesi adına 

önem taşıyacaktır. Ayrıca, gözaltındayken şüpheli bir ölümün aydınlatılmasında 

otopsi raporları önem taşır. Ölüm olayının gerçekleşmesinden sonra, takip eden 

günlerde cesedin uzman kişilerce incelenmesi gerekir. Bu anlamda önem taşıyan 

ölüm sonrasında yeterli bir inceleme ve araştırmanın yapılmış olup olmadığıdır. Zira 

bu hususta bir eksiklik gerçekleşmiş olması durumu söz konusu olursa, davanın etkili 

soruşturma gerçekleştirilmemiş olması sebebiyle AİHM’ne götürülmesi mümkün 

olabilecektir. Nitekim savcılık tarafından iki günde iyileşir veya iş gücünden 

alıkoymaz gibi değerlendirmelerle, hakkında takipsizlik kararları verilen konulardaki 

başvurularda, 3. maddenin ihlali AİHM tarafından tespit edilmektedir
34

. 

 

İşkencenin önlenebilmesi açısından, işkence suçunun kanunda düzenlenmesi 

önem taşır. TCK’da yer alan düzenlemeye göre de, her kamu görevlisinin işkence 

suçunun faili olması mümkündür. Ayrıca işkence suçu soruşturulması ve 

kovuşturulması şikayete bağlı bulunmayan, resen kovuşturulacak suçlardandır.
35

 

 

Özetle tüm bu bahsedilen muameleler ve tespitler çerçevesinde umulan, 

işkencenin özellikle kamu görevlisi tarafından gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, 

devlet kaynaklı olan bu terörün, önüne geçebilmektir. Ancak işkencenin önüne 

geçebilmek için yalnızca yasal anlamda yapılandırmanın sağlam olması yeterli 

olamaz. Bunun yanısıra sorgulamayı yapan kamu görevlilerinin vasfıda önem taşır. 

Bundan kasıt, kamu görevlilerinin insan hakları kavramının bilincinde, sorgulama 

yapmaya ehil ve eğitimli olmasıdır. Dolayısıyla tüm bu önemli noktaların sağlandığı 

bir hukuk devletinden bahsediyorsak, işkence gibi bir sorun da, bu devlette yaşamı 

alanı bulması zor olacaktır. 
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Cengiz Başak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Gözaltında İnsan Hakları 

İhlalleri” , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.51,No.4,2002,s.49. 
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Kemal Bahriyeli, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre İşkence Suçu”, Güncel Ceza Hukuku 

ve Kriminoloji Çalışmaları II,  1.bs., , İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma 
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B.Kötü Davranma 

 

Kötü davranma, “bedensel cebir ve işkence dışında kalan her türlü hukuk dışı 

muameledir. Örneğin, sanığa sövmek veya hakaret etmek böyledir.” 
36

  Dolayısıyla 

vücut dokunulmazlığı ve sağlığına yönelmiş yada  fiziksel zarar boyutuna ulaşmamış  

her türlü kasıtlı saldırı ve zarar verme kötü davranma kapsamında sayılmalıdır. 
37

  

Belirtelim, bu hareketlerin ayrıca bedene zarar vermesine de gerek yoktur, bedence 

hissedilmesi yeterlidir
38

. 

 

Kötü muamele bahsedilen şekilde icrai olarak gerçekleştirilebileceği gibi, 

ihmali olarak da gerçekleştirilebilir. Örneğin, sanığın beslenmeden mahrum 

bırakılması bu şekildedir, yada yaralı veya hasta olarak yakalanan sanığın tedavisi 

yapılmaksızın o haliyle sorgulanması yine kötü muamele kapsamında sayılmalıdır
39

.  

Kötü muamele olarak nitelenebilecek diğer icrai yada ihmali davranışlar; şüpheli 

yada sanığı iteleme, saçlarından çekme, yüzüne tükürme, gözlerini bağlama, tokat 

atma, aşırı soğuk yada sıcakta bırakma, yaralama şeklinde gerçekleşebilir
40

. 

 

Sayılan tüm bu muamelelerden sorgulamada sanığın korunabilmesi ve genel 

olarak da yasak sorgu yöntemlerini önlemenin etkili yollarından birisi, tutuklanan her 

şahsın getirildiğinde ve salıverildiğinde bir avukatla görüşmesi, tarafsız bir tıbbi 

muayeneden geçirilmesidir. Dolayısıyla bu aşamalar açısından insan hakları normu 

rehberlik etmelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’ye karşı 

Sözleşme’nin 3.Maddesinin ihlal edildiğini belirlediği bir dizi kararda da işaret ettiği 

gibi, polis gözetimindeki insanların tıbbi muayene, avukata erişim ve üçüncü bir 

kişiyi gözaltına alındığından haberdar etme hakkı, kötü muameleye karşı en temel 

güvenceleri oluşturur. Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış insanların kötü 

muameleye tabi tutulması sadece polis tarafından gözaltında tutulanlarla veya 

cezaevleriyle sınırlı değildir. Bu nedenle hükümetler, insanların istekleri dışında 

                                                 
36

 Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, s.491. 
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Özbek, a.g.e.,s.147. 
38

Erol Cihan, “Suç Teşkil Eden Sorgu Yöntemleri”,  MHAD,Yeni Seri,c.5,1971, s.7. 
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tutuldukları psikiyatri klinikleri ve mülteciler ve göçmenler için gözaltı merkezleri 

gibi yerler de dahil olmak üzere, her yeri etkin, sürekli ve bağımsız izleme sistemini 

yürürlüğe koymalıdırlar.”
41

. 

 

AİHM kötü muameleye ilişkin olarak yapılan başvuruları Sözleşme madde 3 

kapsamında incelemiştir. AİHM’ne göre 3. maddenin uygulama alanı bulabilmesi 

için, kötü muamelenin asgari şiddet boyutuna ulaşmış olması gerekir. Asgari şiddetin 

ölçüsü ise, mağdurun yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu ve mevcut olayın şartlarına bağlı 

olarak değişmektedir. Bu bağlamda mevcut durumun nasıl olduğunu daha iyi 

anlayabilmek için, örnek birkaç AİHM kararına değinelim
42

. Bunlarda ilki, Tekin v. 

Türkiye davasıdır
43

. İlgili davada, başvurucu Özgür Gündem gazetesi muhabiridir. 

Başvuran Salih Tekin, Şubat 1993’de ailesini ziyaret amacıyla gittiği Yassıtepe’de 

köy korucularını tehdit ettiği gerekçesiyle jandarmalar tarafından gözaltına 

alınmıştır. Hükümete göre iki gün, başvurucuya göre dört gün gözaltında 

tutulmuştur. Başvurucu gözaltı sırasında ışık almayan, sıfır derece soğukta yataksız 

ve battaniyesiz bir nezarethanede gözaltında tutulduğunu ve kendisine sadece ekmek 

ve su verildiğini, gözaltındayken jandarmalar tarafından dövüldüğünü söylemiştir. 

Bunun yanısıra ikrar içeren ifadeyi imzalaması için üzerine soğuk su döküldüğünü, 

elektrik verildiğini, dövüldüğünü, jandarma komutanı tarafından ölümle tehdit 

edildiğini, salıverilmeden önce savcılığa şikayette bulunduğunu, boynunda 

unutulmuş olan ıslak göz bağını savcıya göstererek işkence göründüğünü söylemiş 

olduğunu belirtmiştir. Fakat başvurucunun ifadesine göre, buna rağmen savcı 

soruşturma açmamıştır. Kaldı ki, zaten ancak komisyona başvurudan sonra 

soruşturma açılmış ve ifade alınmaksızın takipsizlik kararı verilmiş olduğu da tespit 

edilmiştir. Tüm bunlara rağmen, Hükümet ise, başvurucunun beyanı karşısında, kötü 

muameleyi bir takım gerekçeler ileri sürerek reddetmiştir. Ancak mahkeme 

                                                 
41

Comissioner for Human Rights,a.g.e.,(Çevrimiçi)https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?i 

d=1698381, Erişim Tarihi: 30 Ekim 2010. 
42

Örnek olarak verilen AİHM kararları, kötü muamele dolayısıyla madde 3’ten ihlal kararı verilen 

kararlardır. Ancak elbette AİHM’nin bu hususlara ilişkin gördüğü davaların hepsi ihlal olduğu  

yönünde değildir. Örneğin, AİHM’nin Ferrantelli ve Santangelo v. İtalya davasında, mahkeme  

sorgulamayı yapan memurlarca kötü muameleye başvurulmamış olduğu yönünde karar vermiştir.  
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başvurucunun anlatımlarının, sunulan sağlık raporlarına da dayanarak, bir kısmını 

gerçek olarak kabul etmiş ve sözleşme madde 3’ün ihlal edildiği sonucuna varmıştır. 

Mahkemeye göre, kötü muamelenin madde 3 kapsamında değerlendirilebilmesi için, 

şiddetin en alt düzeyde olması zorunludur. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için 

de muamelenin süresi, onun fiziksel ve ruhsal etkileri, yaş, cinsiyet, sanığın sağlık 

durumu gibi hususlara bakılması gereklidir. Dolayısıyla mahkeme tüm bu hususları 

göz önünde bulundurarak, başvurucunun kötü muameleye maruz kaldığı sonucuna 

varmıştır. Bunun yanısıra etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkını da hiçe 

sayıldığını göz önünde bulundurarak m.13’den de ihlal kararına varmıştır.(Madde 

13Etkili başvuru hakkı: “Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal 

edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına 

dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına 

sahiptir.) 

 

Bir diğer örnek, Kahraman/Türkiye davasıdır
44

. Bu davada, Kemal Kahraman 

10 Temmuz 1999 tarihinde IBDA-C üyesi olduğu şüphesiyle yakalanmıştır. Polis 

onun İstanbul’daki barları bombalayacağına inanmaktadır. Nitekim şahıs 

yakalandığında polis üzerinde bombanın nasıl yapılacağı konusunda açıklama ve 

bomba yapımı için materyaller de bulmuştur. Başvurucunun iddiasına göre, 

sorgulaması sırasında gözleri bağlıdır ve kendisi kötü muameleye maruz kalmıştır. 

Ayrca kollarından askıya alınmış, soğuk suyla ıslatılmış ve polis memurlarınca 

dövülmüştür. Adından suçlamaları kabul ettiğine dair bir belge imzalattırılmıştır. 

Başvurucu gözaltı sonrasında doktora gitmiş ve kendisine yönelik darbı kanıtlayan 

bir rapor almıştır. Mahkeme ilgili olayda Selmouni v. France, Assenov ve Others v. 

Bulgaria davasına atıfta bulunarak Sözleşme madde 3’ün demokratik toplumun temel 

değerlerine ilişkin bir düzenleme olduğunu ve hiçbir durumda bu madde kapsamında 

korunan bu değerlerin ihlaline izin verilemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca mahkeme 

önceki kararlarında olduğu gibi bir hususun yeniden altına çizerek; bir kimse 

gözaltına alınmadan önce sağlık durumu iyi, ancak salıverilmesinden sonra kötü 

                                                 
44

ECOHR,Search Portal,HUDOC Case of Kemal Kahraman v. Turkey, application 
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olarak bulunmuşsa, devletin üzerine düşen, doktor raporuyla ortaya konulan bu 

kötüleşmenin yada bu darbın nasıl gerçekleşmiş olduğunu kanıtlamaktır. Olayda da 

başvuran gözaltı sonrasında yani salıverildikten sonra doktor raporuyla darbı, 

vücuttaki incinmeleri kanıtlamıştır. Ancak devlet başvurucuda mevcut olan darbın 

nasıl gerçekleşmiş olduğunu yada bu darpların başvurucunun kendisi tarafından 

oluşturulmuş olduğunu, devletin bu kapsamda bir sorumluluğunun olmadığını 

kanıtlayamamıştır. Bu sebeple, Mahkeme neticede 3. Madde kapsamında başvurana 

şiddet uygulandığı kanaatine varmıştır. 

 

AİHM’nin bahsedilenler ve benzeri diğer kötü muameleye ilişkin olarak 

vermiş olduğu kararlara baktığımızda, genellikle başvurularda, sorgulamada 

uygulandığı ileri sürülen muameleler; gözleri bağlı olarak sorgulama yapma, soğuk 

su sıkma, duvar dibinde ayakta saatlerce bekletme, uyutmama, aç ve susuz bırakma, 

sıfırın altındaki soğuk hücrede tutma, elektroşok uygulama, cinsel tacizde bulunma, 

kollardan asma, dayak atma şeklindedir. Mahkeme de yapılan başvuruları madde 3 

kapsamında ele almış diğer yandan etkin soruşturma yapılıp yapılmadığı hususunu 

da ayrıca değerlendirmiştir. 

 

Ancak kötü muameleye ilişkin olarak tartışma konusu olan husus, kötü 

muameleyle ilgili ihlal kararları sözleşme madde 3 dolayısıyla verilmekle beraber, 

madde 3’de düzenlenmiş olan işkencenin ve kötü muamelenin nasıl 

ayırtedilebileceğidir. Öncelikle AİHM madde 3 kapsamında işkencenin, insanlık dışı 

veya onur kırıcı muamelenin, aynı zamanda, bilerek ve isteyerek yapılmış olmasını 

belirtmişlerdir.
45

Nitekim, AİHM Batı ve Diğerleri v. Türkiye davasında bu hususa 

açıklık getirici nitelikte bir karar vermiştir. Olayda başvuruculardan 13’ü gözaltında 

kötü muameleye maruz bırakıldıklarını Sözleşme m.3’e dayanarak iddia etmişlerdir. 

Başvurucular askıya alma, dövülme, soğuk suya maruz bırakma, falaka, uykusuz 

bırakma, taciz, öldürme ya da tecavüz etme tehdidi gibi uygulamalara maruz 

kaldıklarını ve ayrıca kötü muameleye ilişkin şikayetlerinin yetkili makamlarca 

gereği gibi ele alınmadığını ileri sürmüşlerdir. Sayılan bu eylemlerin bir kısmının 
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bedende tespit edilmesi mümkün olmakla birlikte, bir kısmının yani yukarıda sayılan 

korkutma, uykusuz bırakma gibi eylemlerin bedende tespit edilmesi mümkün 

değildir. Ancak mahkeme sayılan bu eylemlerin gözaltından salıverildikten sonra  

hazırlanan tıbbi raporları gözönünde bulundurarak sabit görmüştür. Özellikle vücutta 

tespit edilmesi mümkün olmayan eylemler açısından mahkeme “yapılacak tıbbi 

muayene ile bedende tespit edilmesi mümkün olmamakla birlikte, (kişinin) akli 

bütünlüğüne zarar verici eylemler olduğunu” vurgulamıştır. Mahkemeye göre belli 

bir formdaki kötü muamelenin işkence olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğini 

belirleyebilmek için, bu kavram ile insanlık dışı yada aşağılayıcı muamele 

kavramları arasındaki farklılık değerlendirilmelidir.  Sözleşme düzenlemesinden, bu 

farklılığı belirtmek suretiyle, işkence için çok ciddi, ağır, zalimane ıstıraba yol açan 

kasıtlı insanlıkdışı muamele şeklinde bir özel unsurun getirilmesinin amaçlandığı 

görülmektedir. Mahkeme ayrıca başvurucuların maruz kaldığı acı yada ıstırabın 

şiddetli olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı üzerinde durmuştur. Mahkemeye göre 

şiddet eşyanın tabiatı gereği görecelidir, dolayısıyla muamelenin süresi, bedensel 

yada ruhsal etkileri, mağdurun cinsiyeti, yaşı, sağlık durumu gibi vakıanın bir bütün 

olarak şartlarına bağlıdır
46

.  

 

Bu bağlamda örneğin, AİHM gözaltına alınan IRA teröristlerine, İngiliz 

makamlarının işkence yaptıkları iddiası ile İrlanda’nın İngiltere’ye karşı açtığı 

davada, kötü muamelenin mevcut olup olmadığına karar verebilmek için, söz konusu 

işlemin süresi, fiziksel yada zihinsel etkileri, mağdurun cinsiyeti, yaşı, sağlığı gibi 

öğelerin dikkate alınması gerektiğini bu kararında da vurgulamıştır. AİHM bu 

davada IRA teröristlerine uygulanan beş sorgulama yöntemini incelemiştir. İnceleme 

neticesinde bu yöntemlere ilişkin tespiti, uygulanan bu muamelelerin işkence değil, 

kötü muamele niteliği taşıdığı yönündedir
47

.  Mahkeme bu yöntemleri işkence 

kapsamında kabul etmeyip, kötü muamele olarak değerlendirse de sözleşme madde 3 

kapsamında bu yöntemleri ele almıştır. Mahkemeye göre, “işkence acımasız, insanlık 

                                                 
46

Gemalamaz, a.g.e., s.556. 
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dışı, onur kırıcı muamele yada cezanın kasti ve ağırlaştırılmış formunu oluşturur. 

Uygulanan bu beş yöntem, şüphesiz ki insanlık dışı ve onur kırıcıdır. Onlar 

sistematik olarak uygulansa ve uygulanma sebebi itiraf elde etmek olsa da, bu 

uygulanan yöntemler dolayısıyla sanıklar, işkenceden anlaşılan yoğunlukta ve 

acımasızlık boyutunda acı çekmemişlerdir. Dolayısıyla burada işkence değil yine 

madde 3 kapsamında değerlendirilebilecek kötü muamele vardır.”  Bu beş yöntemi 

mahkeme şu şekilde tanımlamıştır: Uykusuz bırakma: sorgu süresince sanıkları 

uykudan yoksun bırakmadır. Sanıkları saatlerce duvara dayalı tutma: Bu yöntemde 

sanıklar birkaç saatlik periodlarda stres pozisyonu olarak adlandırılabilecek bir 

durumda kalmaya zorlanmışlardır. Başlarına çuval geçirme: Bu yöntemde sanıkların 

başlarına siyah yada lacivert bir çuval geçirilmiş ve sorgulama süreci hariç o şekilde 

kalmaya zorlanmışlardır. Yüksek gürültüye maruz bırakma: Bunda sanıklar 

sorgulanmaları süresince sürekli ve rahatsız bir sesin olduğu odada tutulmuşlardır.  

Aç ve susuz bırakma: Sanıkların beslenmelerini sorgu ve polis merkezinde kaldıkları 

sürede azaltma şeklinde gerçekleşmiştir
48

. 

 

İşkence ile kötü muamele arasındaki farkı ortaya koyacak nitelikte, 

YCGK’nun da bir kararı mevcuttur.  Ceza Genel Kurulu bahsi geçen kararında 

işkence, insani olmayan muameleler, zalimane muameleler ve haysiyet kırıcı 

hareketler arasındaki ayrımı belirterek, olaya konu olan eylemi haysiyet kırıcı ve 

insani olmayan muamele olarak değerlendirmek suretiyle, bu eylemleri kötü 

muamele şeklinde ifade etmiştir. Kurula göre doktrin ve mahkeme içtihatları ışığında 

değerlendirme yapılırsa, “işkence: bir kimseye maddi ve manevi mahiyette eza verici 

hareketleri; insani olmayan muameleler: insan kişiliğini ve duygusunu, önemli 

derecede incitici fiilleri; zalimane muameleler: mağdura yapılan maddi veya manevi 

                                                 
48
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ızdırap verici her türlü muameleleri; haysiyet kırıcı hareketler ise: bir kimsenin 

namus, şöhret veya haysiyetine saldırı niteliğinde olan fiilleri ifade etmektedir. 

İnceleme konusunu teşkil eden olayda da, sanığın müdahili cürmünü söyletmek için, 

raporunda açıklandığı gibi bir hafta iş ve gücüne engel teşkil edecek şekilde dövmesi, 

“işkence” olarak mütalaa edilmese bile; kuşkusuz “insani olmayan” ve “haysiyet 

kırıcı” muamele niteliğindedir
49

. YCGK’nun bir başka kararına göre; “mağdurun 

vücuduna cisme eza veren bilumum hareketler “kötü muamele” sayıldığı gibi, yasal 

bir nedene dayanmadan bir kimseyi karakola celbedip nezarete atmak, silah tevcih 

etmek, üzerini aramak, itelemek, yerde sürüklemek, ağzını tıkamak, saçlarından veya 

kulağından çekme, yüzüne tükürmek, gözlerini bağlamak, küfür etmek, haysiyetini 

rencide edici sözler söylemek, üzerine kirletecek bir şey atmak gibi, mağdurda elem 

ve üzüntü yaratacak söz ve hareketler de “kötü muamele” tabirine dahil 

bulunmaktadır.”
50

. 

 

AİHM’ne göre de onur kırıcı muamele veya ceza, bireyi, başkalarının ya da 

kendi gözünde küçük düşüren muameledir.
51

 Bahsi geçen IRA davasında uygulanan 

beş teknik, sorguya çekilen kişilerde, aynı zamanda, onları , aşağılayan, küçük 

düşüren; kendilerinde, bedensel ve manevi dirençlerini yok eder cinsten bir korku, 

kaygı ve aşağılık duygusu uyandırması bakımından da onur kırıcı muamele 

niteliğindedir.
52

 

 

Hal böyle olmakla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kötü 

muameleye ilişkin verdiği kararlarda işkence vakıaları açısından göz önünde 

bulundurduğu bir takım kriterleri, genel standartlar olarak kötü muamele olayları 

açısından da uygulamakta olduğu görülür. Bahsi geçen bu genel standartlar; işkence, 

kötü muamele, aşağılayıcı muamele veya ceza herhalde, yani terörizm ve örgütlü 

suçlarla mücadele halinde bile mutlak surette yasaktır. Ulusun yaşamını tehdit eden 

hallerde dahi bu yöntemlere başvurulması kabul edilemez. Gözaltına alınan kişinin 
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yaşamından ve sağlığından devlet sorumludur. Bir kimsenin sorgulanması, 

gözaltında bulunması yada polis kontrolünde bulunması sırasında yaralanması 

durumu, bu kişinin kötü muameleye maruz kaldığına dair kuvvetli bir karine 

oluşturur. Bunun aksini ispat yada yaralanmanın nasıl oluştuğuna ilişkin açıklama 

yükümü devlete düşer. Yaralanmanın oluşmasına sebebiyet verdiği iddia olunan 

polislerin ceza yargılamasından beraat etmiş olmaları devlete düşen kanıtlama 

yükümlülüğünden o devleti kurtarmaz
53

.“Son olarak 3. Madde hükmünü daha da 

etkili kılmak için Avrupa Konseyi çerçevesinde İşkence ve gayriinsani ya da onur 

kırıcı ceza ve muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi vardır. Amaç, 

özgürlükleri kısıtlanmış kişilerin, adli nitelik taşımayan ziyaret esasına dayalı bir 

mekanizma yolundan, işkence ve öteki muameleler karşı korunmasını takviyedir.”
54

 

 

C.İlaç Verme 

 

“İlaç verme katı, sıvı, ya da gaz şeklindeki her türlü maddenin insan 

vücuduna verilmesidir. Bunların yutturulması, yiyecek veya içeceklere katılarak 

verilmesi, solunum ya da zerk yada ovma yoluyla vücuda dahil edilmeleri veya 

vücudun açık bir yerinden vücuda sürülmeleri arasında hiçbir fark yoktur”
55

. 

Örneğin; sarhoş edici, uyuşturucu, uyku verici, direnme gücünü bozucu, uyarıcı 

ilaçlar bu şekildedir. 

Zorla ilaç verilmesi açısından önem taşıyan husus, kişiye ilaç verilmesi ile 

onun irade hürriyetinin etkilenmiş olmasıdır. Yukarıda bahsedilen kapsamda söz 

konusu olan ilaçlar, sanığın iradesini çözücü nitelikte olduğu için, kullanılması 

halinde hukuka aykırılık söz konusu olacaktır. Ancak sanığın irade hürriyetini 

etkileyici nitelikte olmayan, örneğin, sağlıklı bir insana sigara verilmesi veya az 

miktarda alkol tattırılması zihni durumda bir etki yapmayacağı için mutlak bir 

hukuka aykırılık söz konusu olmayacaktır. Ancak aşırı derecede sigara tiryakisi olan 
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bir şahsa sigara verilmemesi yada hastalık sebebiyle alması gereken ilaçların sanığa 

verilmemesi halinde, işkence yada kötü muamele boyutunda değerlendirilmesi 

gereken bir durum var demektir. Diğer yandan uyarıcı niteliği olan kafein yasak 

sayılmaz, güçlendirici ve zindeleştirici ilaçlar verilmesi de yasak sorgu yöntem 

kapsamında değildir. 

 

Tıbbi tedavi amacıyla sanık tarafından alınması zorunlu ilaç ve iğneler var 

ise, ve bunların sanık tarafından alınması onun iradi davranma yeteneğini ciddi 

şekilde etkiliyorsa, bu ilaçların alınması ardından sorgu yapılması veya yapılan 

sorguya devam edilmesi hukuka aykırılık oluşturur. Townsend v. Sain davasında; 

“hasta olan zanlıya polis ağrısını dindirsin diye ilaç vermiş, ancak ilaçtaki bazı 

maddeler, zanlının iradesinin zayıflamasına yol açmış, o da ikrarda bulunmuştur. 

Amerikan Yüksek Mahkemesi, polisin iyi ya da kötü niyetinin, iradenin kalkmış 

olmasına etkisi yoktur şeklindeki kararı ile, beyanın irade dışı alınmış olmasını, 

ikrarın kabul edilmemesi için yeterli bulmuştur. Alkol ve uyuşturucu müptelası olan 

şahıslar açısından, bu maddelerin etkisi altında iken yada müptelalık nedeniyle iradi 

davranma yeteneğinin olmadığı bir halde, yapılan sorgu  hukuka aykırıdır. Ayrıca, bu 

duruma sanığın kendisinin sebep olmuş olması da, sorgunun hukuka aykırı sayılıp 

sayılmaması açısından önemli değildir; bu halde yapılan sorgu her şekilde hukuka 

aykırı sayılır. Çünkü önemli olan, sorgulama esnasında sanığın iradi davranma 

yeteneğinin olmamasıdır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken nokta, irade 

hürriyetinin sanığın kendisinin aldığı veya sorgulamada verilen ilaç dolayısıyla 

ihlalidir. Nitekim, sorgulayan bu amaçla hareket etmiş olabileceği gibi,  bu amaçla 

hareket etmemiş, fakat sanıktaki irade hürriyetini etkileyen bir durumun varlığını 

fark etmiş de olabilir. O halde sanığa irade hürriyetini etkileyecek ilaçlar verilmesi 

yada sanığın kendi irade hürriyetini etkileyecek bir takım uyuşturucu yada uyarıcı 

maddeler almış olması yada bu durum sorgulayan tarafından farkedilmiş olmasına 

rağmen, yinede sorgulamaya devam edilmiş olması halinde yani tüm bu bahsedilen 

hallerde hukuka aykırı bir sorgudan bahsedilebilecektir.
56
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Bu bağlamda  tartışma konusu olan  narkoanalize de değinmek gerekir. 

Narkoanaliz yönteminde, kişiye şuuru yerindeyken vücuduna narkotize edici bir 

takım ilaçlar verilir ve bu şekilde kontrolünü kaybetmesi sağlanır. Dolayısıyla 

narkotik ilaçların etkisiyle sujenin iradesinin yok edilmesi söz konusu olur. Örneğin 

gerçek serumu bu şekildedir. Gerçek serumu kayıtlara göre ilk olarak Amerikan 

askerlerinde kullanılmıştır. Ayrıca ikinci dünya savaşında esirleri itirafa zorlamak 

için Naziler tarafından da kullanılmış olduğu bilinmektedir. Gerçek serumunda 

sanığın uykulu bir halde konuşmaktadır ancak aynı zamanda uyanık bulunmaktadır. 

Bu uykulu uyanıklık halinde sanık rahatlamış bir halde bulunmaktadır. Sorgulayana 

kendisini yakın hissetmesi durumu vardır,dolayısıyla bu halde sorgulanması söz 

konusudur
57

. 

 

Bu tür uygulamalar psikolojik operasyon olarak da adlandırılabilinir. Bunun 

tarihteki ilk örneği, Seyduna yani bilinen adıyla Hasan Sabbah tarafından 

uygulanmıştır. 9. Yüzyılda İsmaili Tarikatının içinden çıkmış olan, Haşhaşi 

Tarikatının başı olan Hasan Sabbah, tarikatındaki fedailerine haşhaşın etkin maddesi 

olan eroin vererek, onları bir çeşit hayal dünyasına sürüklemekte, Sabbah kendi 

yaratmış olduğu cennetin zevklerini tattırarak onlara cenneti vaadetmekte, bu yolla 

etkisi altına aldığı fedailerine her istediğini yaptırabilmekteydi. Çünkü fedaileri şayet 

Hasan Sabbah’a itiat ederlerse hep bu şekilde yaşayacaklarına inanıyorlardı. Cennet 

vaadi olduğu için özellikle intihar saldırını, yolun sonu cennet olduğu inancıyla 

zevkle yapıyorlardı. Hasan Sabbah Alamut Kalesi’nde kendi yarattığı cennetinde 

uyuşturucu aracılığıyla fedailerini yetiştiriyor dolayısıyla bu şekilde psikolojik 

operasyonunu başarılı bir şekilde yürütebiliyordu. Uyuşturucuyla kişileri yönlendiren 

Sabbah’ın bu uygulamasının tarihteki bir başka örneği, 1937 yılında Stalin tarafından 

kurulmuş olan halk mahkemelerinde görülmüş, davalıların yapmış olduğu itiraflarda 

bazı kimyasalların kullanıldığı öğrenilmiştir.  
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Dolayısıyla narkotik ilaçlar kullanılması vasıtasıyla irade ile sinir sistemi 

arasındaki denge bozularak iradenin yok edilmesi neticesinde kişiye kolaylıkla her 

şey yaptırılabilecek dolayısıyla ceza muhakemesi açısından da beyan elde 

edilebilecektir. İşte sorgulamada bu yöntemin kullanılması söz konusu olmuş ise bu 

narkoanaliz olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla bu yöntemle, sanığın iradi karar 

verme, adi davranma hürriyeti etkilenmekte, kendini suçlamaya zorlanmayacağı 

ilkesi ihlal edilmektedir. Bu halde, sanığın yalnızca muhakeme sujesi olmasından 

bahsedebiliriz. Çünkü burada kendi kendisini kontrol etme yeteneği yok edilmiş bir 

sanık sorgulanmaktadır. Bu ilaçların etkisi altındaki sanık, hatırlamakta, konuşmakta, 

işitmektedir. Ancak iradesine hakim olamadığı için, kendisini savunacak şekilde 

konuşamamakta, vücut tepkileri üzerindeki kontrolünü kaybetmiş bulunmaktadır.  

 

Gerçeğe uygun ifade elde etmenin amaçlandığı bu yöntemde sujenin direnme 

gücü çözülerek, bilinci değiştirilerek, konuşmasını önleyememesi, kendisini 

konuşmaktan alıkoyamaması amaçlanır. Esasında bu şekilde, bilinçaltında yer alan 

yaşanmış ve yaşanmamış, yaşanmak istenilen olaylar suje tarafından anlatılacağı için 

nesnel gerçekler ile hayalleri ayırt etmek sorgulayan açısından güç olacaktır. Diğer 

yandan narkoanaliz esnasında dahi kişinin gerçeği gizleyebilme, yalan söylemeyi 

başarabilme yetisinin mümkün olabileceğinden bahsedilir. Böyle bir durum mümkün 

olsa bile, gerçeği gizleyebilen bir sanık sorgulanmaya çalışıldığından sorgulayanlar 

açısından yine, sağlıklı bir sonuç elde edememe durumu söz konusu olacaktır
58

. 

 

Problem olan bir diğer husus, uyuşturucunun (bu ve benzeri ilacın) etkisinde 

olan yada bu sebeple doktor kontrolünde yada bu durumun acil bir tedavi 

gerektirmesi dolayısıyla hastanede bulunan, kendisine sakinleştirici verilmesi 

gereken bir şahsın, tanık olarak dinlenmesi, şüpheli olarak ifadesinin alınması ya da 

sanık olarak sorgusu gerekli olursa, ne yapılması gerektiğidir. Böyle bir durum 

halinde, şüpheli ya da sanık bir doktorla görüştürülene kadar sorgulanmamalı, ancak 

olaya ilişkin sorgulama, şüphelinin ya da sanığın ilaç tedavisinin etkisinde 

olmaksızın, bilinçli olarak anlatabilmesi durumuna sahip olduğunda yapılmalıdır. 
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Dolayısıyla uyuşturucu yada uyarıcı bir maddenin etkisinde bulunan, ya da gerçekle 

bağlantı kuramayan şüpheli/sanığın sorgusu gerçekleştirilmemelidir
59

. 

 

Özetle, “şüphelinin direncini kıracak ve istemediği halde onu konuşmaya 

yöneltecek her türlü katı, sıvı, gaz, iğne, veya tablet şeklinde ilaç verilmesi yasaktır. 

Alkol ve uyuşturucu madde verilmesi halinde de, yasak ifade yöntemleri kullanılmış 

olur. Sigara verilmesinin, zorla ilaç verme kapsamında görülüp görülemeyeceği 

konusunda, Alman Yüksek Mahkemesi, isnat edilen fiilin ağırlığı ile şüphelinin 

sigara bağımlılığının dikkate alınmasını istemiştir. Şüphelinin, ifadeden önce kendi 

isteğiyle ve ifade alan farkında olmadan aldığı ilacın etkisi altında ifadesinin tespit 

edilmesi durumunda da, yasak ifade yöntemi uygulanmış olur.” 
60

. Nitekim her ne 

suretle olursa olsun, 1992 Dünya Af Örgütü Raporu’nda da yer aldığı gibi; insan 

zihninin yetisini bozmayı amaçlayan her türlü sorgulama prosedürü ahlaki bir 

suçtur
61

. 

 

D.Yorma 

 

Yormanın yasak sorgu yöntemi olarak kabul edilebilmesi için sanığın iradi 

karar verebilme hürriyetinin etkilenmiş olması gereklidir. Bunun anlamı, sanığın 

iradesini açıkça etkileyecek boyutta bir vasıta kullanmamakla beraber, iradi karar 

verebilme ve iradi davranma hürriyetini ciddi biçimde tehlikeye düşürecek oranda 

sanığın yorgun düşürülmesidir.
62

 Bu yorgun düşürme, kişinin aşırı yorulması 

sonucunda kendi iradesi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu halde sanık, kendini suçlama yada suçlamama konusundaki 

irade hürriyetini kaybetmiş bulunmaktadır.  
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Örneğin; yarı uykulu ve bitap bir şekilde ele geçirilen şüphelinin ifadesinin 

alınması halinde zaten yorgun olan sanığın, bu halde sorgulanarak daha da 

yorulması, sorgunun hukuka aykırılığı sonucunu doğurur
63

. Yada sorgunun ara 

verilmeksizin yapılması halinde de aynı durum söz konusu olacaktır. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne konu olan bir olayda mahkeme, şüphelinin, uyumasına ve 

dinlenmesine izin vermemek, darp ve cebire maruz bırakmak suretiyle 

sorgulanmasını ve dolayısıyla ifade vermesi için baskı oluşturulmasını sözleşme 

madde 3’ün ihlali olarak değerlendirmiştir
64

. 

 

Esasında yorma açısından tartışılabilecek olan husus, sorgulamanın özü 

itibariyle şüpheli/sanığı yoracak bir eylem olması ve zaten şüpheli/sanığı 

yormaksızın bir sorgulamanın yapılamayacağı üzerine olabilir. Bu açıdan 

bakıldığında da hangi andan itibaren yasak sorgu yöntemi olarak yormanın 

gerçekleştirildiğinin de tespiti güç olacaktır. Aslında uygun olanı yormanın 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespiti açısından objektif bir takım kriterler 

koymak yerine, somut olayın özelliklerine göre durumu değerlendirmektir. Ancak 

elbetteki ölçü olarak şüpheli/sanığın irade serbestisini yitirip yitirmediği esas 

alınmalıdır. Bu ışık altında, kişinin yorulması suretiyle sorgunun yapılması ile zaten 

yorgun olan kişinin bu durumundan istifade edilerek sorgu yapılması arasında bir 

fark da bulunmamaktadır. Sorguyu yapanın sanıkta bu şekilde bir durumun var 

olduğundan haberdar olmaması da önem taşımaz. Çünkü sanık bizzat kendisinden 

kaynaklanan bir sebepten ötürü yorgun bulunsa dahi sonuç değişmez
65

. 

 

AİHM’nin daha önce işkence ve kötü muamele başlığı altında ele alınan, 

Birleşik Krallık aleyhine İrlanda tarafından yapılan devlet başvurusuna ilişkin 

kararında, yasak sorgu yöntemlerine ve bu kapsamda yormaya da değinilmiştir. 

Olayda operasyon sonrasında gözaltına alınan IRA üyelerine kararda yer aldığı üzere 

yoğun bir şekilde beş çeşit yasak sorgu yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemler 
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arasında yormada yer almaktadır
66

. AİHM’ne göre bu uygulanan yöntemler, vücutta 

hasar meydana getirmese de, insanlarda yoğun fiziksel ve zihinsel acıya yol açmakta 

ve sorgu sırasında akut psikiyatrik rahatsızlıklar meydana getirmektedir. Dolayısıyla 

yorma açısından durumu ele alırsak AİHM kötü muamele yapılması dolayısıyla ilgili 

olayda sözleşmenin ihlal edildiği sonucuna vardığı için uzun süreli uykusuz bırakma 

kötü muamele kapsamında da değerlendirilebilir. Çünkü uzun süreli uykusuz kalma 

neticesinde kişide yoğun fiziksel ve zihinsel bunalıklık, acı meydana gelebilecektir.  

 

 Gece yapılan sorguda ise, yapılan sorgunun yorma olarak 

değerlendirilmemesi ancak, sorgunun yorma amacını taşımaması ve bunun tespiti 

için de olayın niteliğinin gece sorgulama yapılmasını haklı göstermesi halinde söz 

konusu olabilecektir. Fakat gece yapılan sorgu, istisnai durumlar haricinde sanığın 

yorulması sonucuna yol açacağından yorma şeklinde de değerlendirilebilmektedir. 

Konuya ilişkin Alman Yargıtayı’nın bir kararına konu olan sorguda, “kadın sanık 

akşam saatlerine kadar defalarca sorgulandıktan sonra ertesi gün tekrar sorgulanır, 

daha sonra çocuğunun cesedinin mezarından çıkarılışında hazır bulundurulur. 

Ayrıca, gece saat 3-4 sıralarında uyandırılarak tekrar sorgulanır. Alman Federal 

Yargıtayı’nın, muhtemelen, gece sorguyu yapan memurun sanığın dinç bir görüntü 

verdiği yolundaki beyanını esas alarak, ölüm olayındaki çelişkilerin mümkün 

olduğunca hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiği gibi bir anlayışla bu 

olayda bir yormanın bulunmadığı sonucuna varmış olması, haklı olarak doktrin 

tarafından eleştirilmektedir.” 
67

. 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına göre, iki saatten fazla 

kesintisiz sorgu yapılamaz, iki saatin sonunda da 15-20 dakikalık molalar verilmesi 

gereklidir. Bunun yanısıra günde alt saatten fazla sorgulamanın yapılması da özgür 

bir şekilde ifade alınması açısından hak ihlalini oluşturacağını kabul edilmektedir. 

Ayrıca sorgunun ara verilmeden yapılması, 30 saati aşan bir zaman diliminde uyuma 
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imkanı verilmeyen sanığın ifadesine başvurulması yormanın tipik örnekleridir.
68

 

AİHM açısından, Sözleşme madde 5 ihlali iddiasına yönelik olarak gözaltı sürelerine  

uyulması önem taşımaktadır. Bu sürelere uyulmadığı için, birçok kez, Türkiye 

aleyhinde mahkumiyet kararı verilmiştir. AİHM ‘nin içtihatları ile, derhal hakim 

önüne çıkarılma konusunda süre ile ilgili olarak, bunun en fazla 4 gün 6 saat 

olabileceği kararına varılmıştır. Örneğin, Brogan ve Diğerleri/Birleşik Krallık 

davasında, AİHM kişi özgürlüğü, suç işlediğinden makul şüphe üzerine göz altı ile 

ilgili olarak madde 5’den ihlal kararı vermiştir. Mahkemeye göre; ihlal sebebi, 

başvuruculardan birinin 5 gün 11 saat, diğerinin 6 gün, üçüncüsünün 4 gün altı saat 

ve dördüncüsünün 4 gün on bir saat gözaltında tutulmalarıdır.
69

 

 

Durumu ifadeyi alan görevlinin yorulması açısından değerlendirirsek, 

seçenek olarak sorgulamanın nöbetleşe olarak yapılması ihtimali düşünülebilir. Her 

ne kadar nöbetleşe ifade almanın sağlıklı olmayacağı düşünülebilirse de, ceza 

muhakemesi hukukumuz açısından buna engel olabilecek bir düzenleme 

getirilmemiştir. CMK’ya bakıldığında bilhassa m.147 ve 148’de sorguyu yapan ve 

sorgu tutanağını imzalayan görevlinin aynı kişi olması şartı getirilmemiş olduğu 

görülmektedir.  

 

Özetle yasak sorgu yöntemi olarak yorma ile kastedilen, bitap düşürmek, 

sağlıklı düşünemeyecek kadar yormaktır. Bu halde, şüpheli ya da sanıkta dinlenme 

ihtiyacı öyle artmıştır ki, en ufak bir dinlenme fırsatı için bile kendisinden istenilen 

beyanda bulunmaya hazır durumdadır. Şüpheli ya da sanığın içerisinde bulunduğu bu 

fiziksel ve ruhsal durum sebebiyle, yorma bir yasak sorgu yöntemi olarak kabul 

edilmektedir.
70

 

 

 

 

E.Aldatma 
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Aldatma; ifade alanın belirli davranış ve sözleriyle ifadesi alınan kişide yanlış 

kanaat uyandırmasıdır. Bu bağlamda aldatmanın sorgulayan tarafından 

kullanılmasında amaç, sanık ya da şüpheliden itiraf yada bilgi elde etmektir.  

 

Örneğin,bir katilden bombanın nerede olduğuna dair itirafın elde 

edilebilmesi; eğer polisin hayal gücü yüksekse sorgulananı bir çocuğun bombayı 

bulması halinde neler olabileceğini düşünmeye zorlaması ile mümkün olabilir. Yada 

polis, katile mağdurun dinsel geleneklere göre gömülmeyi hakettiğini söyler ve bu 

şekilde cesedin bulunduğu yeri keşfeder. Ama bu yöntemlerin kullanılması sorgunun 

hukuka uygunluğunu ortadan kaldırır. Dolayısıyla bu şekilde yapılan bir sorgunun 

varlığı halinde mahkemenin, savunucunun savunma hakkı kapsamındaki haklarının 

ihlal edildiğini göz önünde bulundurması gerekir. Çünkü aldatmanın sorguda 

kullanılması, sanığın iradi arar verme özgürlüğünü ihlal ettiği için, hukuka aykırılığa 

yol açar aynı zamanda, etik bir polis davranışı olduğundan da sözedilemez
71

. 

 

AİHM’nin aldatma ile ilgili olarak, sanığın susma hakkını ihlal ettiği 

gerekçesi ile vermiş olduğu bir takım kararları mevcuttur. Rogers v. Richmond 

davasında, polis, zanlıya karısının da aynı suç için tutuklanacağı şeklinde yalan 

beyanda bulunarak, ikrar elde etmiş, ancak Mahkeme bunu kabul etmemiştir. Yine 

Spano v. New York davasında, polis ifade alma görevini zanlının çocukluk arkadaşı 

olan memura vermiş, polis memuru zanlının merhametini sağlamaya çalışmış ve 

itirafta bulunmazsa kendisini polis örgütünden atacaklarını, karısı ve çocuklarının zor 

duruma düşeceğini söylemiştir. Arkadaşının durumuna üzülen Spano da itirafta 

bulunmuştur. Mahkeme, burada da iradenin serbest olmaması yanında susma 

hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
72

 

 

Bu yönden taşıdığı önem dolayısıyla, aldatma ile meşru ifade alma 

yönteminin birbirinden ayırtetmek gerekir. Örneğin, ifade alınması sırasında tuzak 
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yada hileli sorular sorulabilir. Bu halde aldatmanın bir taktik olarak kullanıldığının 

kabulü için sanığın iradi karar verme özgürlüğüne zarar verilmiş olması gereklidir. 

Örnekten devam edersek; doğruyu söylemelisin, diğerleri itiraf ettiler, delil durumu 

senin aleyhinde, yalan söylemenin anlamı yok gibi açıklamalar, sanığı bilinçli olarak 

yanılgıya yönelten açıklamalardır. Yine aynı şekilde konuşmayan şüphelinin 

koğuşuna suç dolayısıyla yakalanmış biri gibi bir görevlinin sokulması ve görevlinin 

sanıkla yakınlık kurarak ikrar elde etmeye çalışması, yada kolluğun bu iş için bir 

başka şahsı kullanması, yada işlenilen suçun aslında hiçbir yaptırımının 

bulunmadığının söylenmesi aldatmadır.  Yargıtay bir kararında; dosyadaki olayda 

sanığın kendisiyle sohbet havasında yapılan mülakatın habersiz olarak videoya 

kaydedilmesi sebebiyle kendisinin aldatılarak savunma yapmasının engellenmiş 

olduğu sonucuna vararak, bu sebeple yasak sorgu yöntemleriyle elde edildiği 

anlaşılan video kasetinin delil olarak hükme esas alınamayacağını belirtmiştir. Bu 

sebeple Yargıtay’a göre, mahkemece bu şekilde aldatma ile elde edilen delillerin 

tamamı hukuken geçersizdir ve diğer delillerle birlikte değerlendirilmelidir
73

. 

 

Aldatmaya örnek teşkil edecek bir başka durum, özgürlüğü bağlayıcı ceza 

değil sadece para cezası alabileceğinin söylenmesidir
74

. Burada aldatmanın konusu 

açısından hukuki soruna veya konuya ilişkin bir aldatma vardır. Yada, sanığın tanık 

olarak sorgulanacağının bu yüzden ifade vermeye ve gerçeği söylemeye mecbur 

olduğunun söylemesi, sanığın susmasının suçluluğuna bir delil olabileceği veya 

ikrarın cezayı hafifletici sebep olarak dikkate alınacağı şeklinde bilgi verilmesi 

hukuki bakımdan aldatmadır
75

. Fakat kriminalistiğin kabul ettiği esaslar çerçevesinde 

sorgu teknik ve taktileri uygulanırken, mevcut bulunan delillerin ve olayın 

mübalağalı bir şekilde yorumlanması ve bu şekilde sanıktan beyan elde edilmesi 

aldatma sayılmayacaktır
76

. 
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Sorguda aldatmanın varlığını kabul için, aldatma ile aldatma boyutunda 

olmayan bir takım hileli yollara başvurulmuş olması durumunu birbirinden 

ayırabilmek önem taşır. İki durum arasındaki farkı kavrayabilmek için şu hususlara 

dikkat etmek gerekir: Şüpheli ya da sanık neyin olup bittiğini bilebilecek bir 

konumda mıdır, sanık durumu anlayabilme imkanına sahip midir, iradi karar ile ne 

kastedilmektedir? Dolayısıyla önemli olan kriter, şüpheli/sanığın hür iradesinin ihlal 

edilmiş olup olmadığıdır. Çünkü, şüpheli/sanık  bir sorguda neyin olup bittiğini 

bilebilecek durumda olmalıdır. Bu açıdan kişi davranışının hangi sonuçları 

doğuracağını bilebildiği takdirde ancak iradi bir karar vardır. Dolayısıyla şüpheli ya 

da sanığın ifadesini özgürce ortaya koyabilecek imkandan soyutlanmış olması 

halinde aldatılmış olduğu söylenebilir. Sanık ya da şüpheli ifade verip vermeme, 

verecekse bunun şekli konusunda irade serbestine sahip olmalıdır. O halde 

şüpheli/sanığın ifadesi üzerinde etkili olabilecek bilgiler verilmiş olması durumunda 

sanık ifadeyi isteyerek vermiş olsa da sonuç olarak iradesi sakatlandığı için verilen 

ifade yanlış bilgilere dayanmaktadır. Dolayısıyla tamamıyla sorgulayanın 

yönlendirmesi ile bir ifade verilmesi söz konusu olmaktadır. Çünkü sorguda önemli 

olan sanığın her ifadesinin arkasında kendi kişiliğinin bulunmasıdır. Bu 

yaklaşımımız, aldatmayı geniş olarak kabul ettiğimiz anlamına da gelmektedir. 

Çünkü aldatmanın geniş olarak kabul edilmesi demek, sorguyu; “sorgulayanın, 

gerçeği tahrif ederek veya gizleyerek ya da gerçek olmayan hususları gerçekmiş gibi 

takdim ederek sanığı hataya sevkeden, sanığın bulunduğu durumu ortaya çıkaran, 

onun konuşma konusundaki kararının arkasında kendi iradi davranma hürriyetinin 

bulunması sonucunu doğuran kasıtlı veya kasıtlı olmayan her türlü davranışıdır” 

şeklinde tanımlamak anlamına gelir. Dolayısıyla tanımda yer alan, sorgulayanın kasti 

olarak sanığı aldatma niyetiyle davranmamış, mevcut bir takım sebepler dolayısıyla 

sanığı hataya düşürmüş olması durumu söz konusu ise; yine aldatmanın varlığından 

söz edilebilecektir. Örneğin, sorgu devam ederken sorgulayan kendisine yanlış bir 

bilgi verilmesi ya da kendisinin yanlış anlaması dolayısıyla  sanığa suç ortağının 

yakalandığını söylemesi üzerine sanık ikrarda bulunursa bu durumda yine hukuka 
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aykırı bir aldatma vardır. Çünkü bu halde de yine sanığın irade hürriyeti etkilenmiş 

bulunmaktadır
77

. 

 

Diğer yandan, sorgulayanın, irade özgürlüğünü kısıtlamayacak boyutta telkin 

edici sorulara başvurması kabul edilebilir. Dolayısıyla bu soruların sanık üzerinde 

aldatıcı etki yaratmaması gereklidir. Esasen sanığın aldatılması meselesi, sanığın 

olayları kavrayış düzeyi ile de yakından ilgilidir. Kültür veya zeka seviyesi gibi bir 

takım faktörler dolayısıyla aldatma olarak sayılmayacak olan bir husus subjektif bir 

takım özellikler dolayısıyla o sanık bakımından aldatma olarak 

değerlendirilebilecektir. Dolayısıyla her ne durum olursa olsun, sorular açık ve başka 

bir anlam çıkarmaya yönelik olmamalıdır. Çünkü bu açıdan sanığın dikkat ve zeka 

düzeyi açısından söz konusu olan bir durumdan yaralanarak bilgi elde edilmeye 

çalışılması yasak sorgu yöntemine girer. Buna ilişkin bir örnek ABD’de yaşanmıştır. 

Olayda mahkeme başkanı sigara tiryakisi olan beş tanınmış ceza avukatına Camel 

marka sigara paketinin üzerindeki adamın deveye binmiş bir şekilde mi olduğunu 

yoksa yularını mı tuttuğunu sormuş, avukatlardan dördü adamın yuları çektiğini, biri 

deveye binmiş olduğunu söylemiştir. Esasında sigaranın üzerinde adam resmi dahi 

bulunmamaktadır. Ancak hakim, avukatlara telkin edici soru sorarak onları 

yanıltmıştır. Bu olayda mevcut telkin edici soru aldatma kapsamında 

değerlendirilebilir. Dolayısıyla telkin edici soruların aldatma kapsamında 

değerlendirilip değerlendirilmeyeceği somut olayın özelliklerine göre ele 

alınmalıdır
78

. 

F.Cebirveya Tehditte Bulunma 

 

Cebir, “genel anlamı itibarıyla, bir kişiye halen hissedeceği bir kötülük, 

tecavüz icrası suretiyle, bu veya bir üçüncü kişinin iradesi ve davranışları üzerinde 

zecri bir etki meydana getirilmesidir.” Cebre maruz kalan kişi halen mevcut olan 

kötülük dolayısıyla ve bu etki altında belli bir davranışta bulunmaya 

yönlendirilmektedir. Bahsi geçen bu tecavüz, kişinin belli bir tehlikeye maruz 
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bırakılması suretiyle de gerçekleştirilebilir. “Tehdit halinde, gerçekleşmesi failin 

isteğinin yerine getirilmemesi kaydına bağlı bir tecavüz, kötülük mağdura 

bildirilmektedir.” Cebirin tehditten farkı ise; cebir halinde kişi, somutlaştırarak 

düşünürsek sanık, halen hissedebileceği bir tecavüzle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Ancak tehdit halinde, kişi tecavüzün, kötülüğün ilerde meydana geleceğinin 

söylenmesi suretiyle korkutulmaktadır
79

. Dolayısıyla her iki halde de (cebir veya 

tehdit) sanık, irade serbestisini yitirmektedir. 

 

Sorguda cebir, sanığın belli bir yönde beyan vermesini sağlamak için 

uygulanabilir. Bu durumda, sanığın beyanı ne yönde olursa olsun, ortada zorlanmış 

bir irade ürünü olan beyan vardır. Kunter’e göre, “eğer fail fiziki bir cebir altında 

hareket etmiş ise, isterse anormal olsun, hareketi ile kendisi arasında ruhi bir bağ 

olmadığı için hukuken değerlendirilebilen yani hukuka uygun veya aykırı sayılabilen 

bir hareket yok demektir. Keza Toroslu, cebre maruz kalan kişinin davranışının fiil 

vasfını haiz olmadığı fikrindedir: Cebir kullanılması halinde “failin iradesi tamamen 

yok olmuştur ve dolayısıyla davranışın ona ait olduğunu söylemek mümkün 

değildir.” 
80

. 

 

Ancak, sanık zorlanmamış, fakat kendisini zorlanmış hissetmiş ise, başka bir 

ifade ile, “sanığa karşı bir cebir ve şiddet kullanma söz konusu değilse, sanığın 

kendisini zorlanma durumuna getirilmiş hissetmesi, tek başına, hukuka aykırı bir 

sorgu yönteminin bulunduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde, koruma tedbirinin titiz 

bir şekilde, tedirgin edici bir halde ya da öfkeli duygularla icra edilmesi, sanık 

yönünden hoş olmayan sorular sorulması da yasak anlamda cebir şiddet kullanma 

sayılmaz.” 
81

. 

 

Tehdit açısından da bahsi geçen bu hususlar geçerlidir.  Tehdidin konusunu, 

kişinin hayatının veya vücut bütünlüğünün tehlikeye maruz bırakılacağı, kuvvet 
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kullanılacağı beyanı oluşturmaktadır. Ancak bununla beraber tehdidin şahsın 

yakınlarına yönelmiş olması da mümkündür.  Cebir veya tehdit halinde kişinin irade 

hürriyetinin bertaraf edilmiş olduğunu kabul için, cebre veya tehdide maruz kalan 

kişinin bu cebir veya tehdidin etkisi altında kendisinden beklenen yönde beyanda 

bulunmasına mecbur edecek boyutta olmaması gerekir. Örneğin tehdit açısından 

meseleyi ele alırsak, tehdit halinde gerçekleşmesi ifade alanın isteğinin yerine 

getirilmesi koşuluna bağlı bir tecavüz, bir kötülük şüpheliye bildirilmektedir. Şüpheli 

ise tehdit konusu tecavüzün ileride gerçekleşeceği korkusuyla belli bir davranışta 

bulunmakta, mesela suçu ikrar etmektedir veya üstlenmektedir.
82

Dolayısıyla tehditte, 

sanığın özgür iradesinin etkileneceği şüphesizdir ancak, içinde bulunduğu hukuki 

durumun varlığı hakkında sanığın dikkatini çekmek için ikaz edilmesi halinde, tehdit 

söz konusu olmayacaktır. Nasıl ki sanığa yönelik ikaz tehdit sayılmayacak ise, 

örneğin gözaltına alınmak istenen şüphelinin, kolluğa karşı şiddet kullanması 

dolayısıyla kolluğun bu şiddete orantılı şiddet kullanması halinde bedensel cebir 

kapsamında değerlendirilmesi gerekli olan bir fiil bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu 

şekilde yasada yazan bir takım hallerin varlığı halinde cebir yoktur. 

 

Sorgulamada hangi durumların varlığı hainde, cebir veya tehdidin 

uygulandığının  kabul edilmesi gerektiğini daha net bir biçimde ortaya koyabilmek 

için  AİHM kararlarına bakmak gerekir. Örneğin Tomasi v. Fransa davasına
83

  konu 

olan olayda, bir askeri kampa yapılan silahlı saldırıdan bir yıl sonra başvurucu 

gözaltına alınmış, gözaltında tutulduğu iki gün içinde dövülmesi nedeniyle 

vücudunun çeşitli yerlerinde yara bere izleri oluşmuş ve bu yaralar önüne çıkarıldığı 

yargıç ve sevk edildiği hakimler tarafından tespit edilmiştir. Bu sebeple madde 3 

açısından mahkeme ihlal kararı vermiştir.  Mahkeme cebir ve şiddet uygulanmış 

olması halinde önüne gelen davalarda, kötü muamele yasağı açısından göz önünde 

bulundurduğu kriterlere göre değerlendirme yapmaktadır.  
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Sorguda uygulanan cebir veya tehdidin yanısıra, kolluğun zor kuvvetinin bir 

başka örneği olan, şüphelinin gözaltına alınması sırasında  uygulanan cebir veya 

tehdide de örnek olabilecek bir karara değinmeden geçmeyelim. AİHM’nin 

Krastanov v. Bulgaristan kararına
84

 konu olan olayda, polisler suçlu kişileri aramak 

üzere bir kafeteryaya baskın yapmışlardır. Bu esnada orada bulunan öğretmen olan 

başvurucunun kafasına polisler tarafından sert bir cisimle vurulmuş kendisine küfür 

içerikli sözler söylenmiş, kafenin dışına sürüklenerek orada da başvurucuya darbeler 

vurulmuş ve tekmelenmiş, ve hatta başına silah kabzasıyla vurulmuş, ancak 

sonrasından kimliğinin öğrenilmesi üzerine kendisinden ‘özür dilenmiştir.’ 

Başvurucunun başından aldığı darbeler nedeniyle kaldırıldığı hastanede operasyon 

geçirmiştir. Ancak polislerin cezalandırılması için davalı devletçe etkili bir 

soruşturma yapılmamıştır. AİHM bu yönden ve kötü muamele yasağı açısından 

davalı devlet aleyhine m.3 yönünden ihlal kararı vermiştir. Ayrıca kötü muamele 

nedeniyle idare aleyhine açılan tazminat davasının üzün sürmesi (4 yıl) nedeniyle de 

mahkeme mülkiyetin kaybı dolayısıyla 6. Madde yönünden ihlal kararı vermiştir. 

 

Yukarıda da AİHM kararında görüleceği üzere mahkeme gözaltına alınma 

sırasında polisin uyguladığı cebri kötü muamele kapsamında değerlendirerek m.3 

yönünden davalı devlet aleyhine ihlal kararı vermiştir.  

 

Dolayısıyla Mahkeme kararları doğrultusunda da cebir veya tehditte bulunma 

kötü muamele kapsamında ele alınabilir. Örneğin, daha öncede değinilen IRA v. 

Birleşik Krallık davasında mahkeme, gözaltına alınan IRA militanlarına uygulanan 

cebir şiddeti kötü muamele olarak değerlendirmiştir
85

. 

 

 AİHM kararlarında, özellikle cebir açısından sorgulama sırasında sanığa 

yönelik onu itirafa yönlendirmek amacıyla cebir kullanılması halinde, Mahkemeye 

göre bu durum, insan onurunun ihlalidir ve Sözleşme madde 3’ün ihlali anlamına 

gelir. 
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Son olarak belirtelim, AİHM kararlarına konu olan olaylar, çoğunlukla cebir 

ve tehdidin gözaltına alınma sırasında uygulanmasına ilişkindir. Aslında bu tür 

olayların önlenebilmesi için olması gereken, devlet yetkilisi olanların politikalarının 

ve elbetteki eylemlerinin kamusal tartışmaya açık olmasıdır. Çünkü halkın kamu 

yetkililerine olan güveni, ancak bu konuların medyada kısıtlama olmadan tartışılması 

ile sağlanabilecektir. AİHM’nin 22 Kasım 2007 tarihinde Voskuil Hollanda’ya karşı 

davasında tekrarladığı üzere “demokratik bir hukuk devletinde kamu yetkilerinin 

uygun yöntemlere başvurması, tam da kamunun bilgilendirilme hakkına sahip olduğu 

türden bir konudur.” 

 

 

G.Bazı Araçları Kullanma 
 

 

Bazı araçlar uygulama vücuda yapılan müdahalelerdir. Hal böyle olmakla 

birlikte bazı araçları uygulama ile neyin kastedildiğini, bazı araçlar ile ne anlaşılması 

gerektiğini belirlemek zordur.  

 

Kişinin vücuduna doğrudan etki eden, fiziki tamlığı veya sağlamlığı ihlal 

eden, veya tamamen ağrısız ya da hiçbir iz etki bırakmayan fiziksel müdahaleler, bu 

kapsamda sayılabilecek her tedbir bu kavrama dahildir. Vücuda yapılan müdahaleler 

işkence, kötü muamele, enjeksiyon, zorla ilaç verme olarak sayılabileceği gibi, 

bunların dışında ilk akla gelenler; yalan makinası olarak bilinen poligraf, cinsel 

suçların sorgulanmasında kullanılarak, penis reaksiyonununun kaydedilmesi şeklinde 

uygulanan Pallometri bu kapsamdadır
86

. 

 

Bahsedilen yöntemlerden yalan makinesi, “sorgulanan kişinin kan basıncı, 

nabız atışı, solunumu, ter salgılaması ve bilinçsiz kas hareketlerinin ölçülmesi 
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vasıtasıyla, kontrol edemediği reaksiyonlarından ifadesinin doğruluk derecesi 

hakkında sonuçlar çıkarmayı mümkün kılan bir alettir.” 
87

. 

 

Poligraf testi, günümüzde sorgulama sırasında sorgulamaya yardımcı olması 

adına kullanılabilmektedir. Ancak mahkeme önünde herhangi bir delil değeri 

bulunmamaktadır. Uluslararası İnsan Hakları Komisyonu şüpheli/sanık üzerinde 

yalan makinası testi uygulanması hakkında rehber yayınlamıştır. Buna göre: Sanığın 

rızası dışında poligraf testi uygulanmamalıdır. Böyle bir testten yararlanma 

konusunda sanığa seçme hakkı verilmelidir. Sanığın böyle bir teste gönüllü olması 

halinde, bu teste ilişkin bilgi, polis ve avukatı tarafından verilmelidir. Ayıca rıza, 

öncesinde bir mahkeme tarafından kaydedilmiş olmalıdır.  

 

 

 

Ğ.Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme 

 

CMK’da yer alan bir diğer yasak sorgu yöntemi kanuna aykırı yarar vaat 

etmekdir. (CMK m.148/2: “Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.”) Kanuna aykırı 

yaar vaat etme; kanunun lafzından da anlaşılabileceği üzere, muhatabının lehine 

olabilecek bir durumun sağlanacağı konusunda, kendisine söz verilmesidir. Vaatte 

bulunmanın gerçekleşmiş olduğunu kabul için, diğer yasak yöntemlerde olduğu gibi, 

bu durum açısından da sorgulananın irade hürriyetinin etkilenmiş olması gereklidir. 

 

Sorgulananın irade hürriyetinin etkilenmiş olması ile, kahve, çay veya sigara 

içmek yada yemek yemek gibi sorgulananın hoşuna gidebilecek bir takım sözlerin 

verilmesi anlaşılmamalıdır. Çünkü bu sayılanlar sorgulananın irade hürriyetini 

etkilemeye elverişli değildirler. Ayrıca, vaatte bulunmak olarak da anlaşılamazlar. O 
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halde menfaatin kanuna aykırı olması ile ifade edilen; hukuken vaat edilen hususun 

hiçbir şekilde, ya da somut olayda yerine getirilmesinin mümkün olmamasıdır
88

. 

 

Sorgulayanın şüpheli ya da sanığa, iktidarında bulunmayan hukuki menfaatler 

vaat etmesi kabul edilemez. Örneğin; savcının şüphelinin ikrar etmesi halinde 

cezasının erteleneceğini söylemesi hukuka aykırı bir menfaat olacaktır. Çünkü bu 

konuda ancak mahkeme karar verebilecektir
89

. Başka bir açıdan bakarsak, bu örnekte 

şüphelinin avukat mesleğini icra eden bir şahıs olması halinde savcının bu beyanı, 

onun iradesi üzerinde ne kadar etkili olabilir? Şayet, iradeyi etkileyecek yönde, 

sorgulayan tarafından hukuken gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatte 

bulunulması söz konusu ise, yasak sorgu yöntemi olarak hukuka aykırı yarar vaat 

etmeden bahsedilecektir. Burada, şahsın avukat olması söz konusu ise, hukuki 

anlamda bu alanda bilgisinin olacağının kabulü, onun iradesinin etkilenmemiş olması 

anlamına gelir. Fakat yinede, her ne olursa olsun, sorgulayanın yetki sahibi bir alana 

ilişkin sırf beyan elde etmek amacıyla bu yönde bir söylemde bulunması kabul 

edilemez. Ancak bilgi vermek amacıyla hukuki açıklamalar yapılması, örnek olsun, 

suçun cezasını söylemek ya da ikrar halinde bunun hakim tarafından dikkate 

alınabileceğinin ve cezasında indirim yapabileceğinin açıklanması yasaya aykırı vaat 

teşkil etmeyecektir
90

. 

 

                                                 
88

Şahin, a.g.e., s.216. 
89

Centel, Zafer, a.g.e., s.234. 
90

Centel, Zafer, a.g.e., s.234. 

 



 

80 

 

 

 

    Üçüncü Bölüm 

YASAK SORGU YÖNTEMLERİ VE DELİL YASAKLARI 

 

I.DELİL VE DELİL YASAKLARI KAVRAMI
91

 

 

Delil, açılan davada, taraflarca yapılan suçlamalar ve iddiaların, doğruluğu 

yada yanlışlığının kanıtlanmasının tatminine yönelik araçlardır. Dolayısıyla delil, 

olayla eş anlamlı olmadığı gibi salt ilgili olduğu olayı kanıtlamak zorunda da 

değildir. Çünkü en başta delil, olayın gelişimini destekler nitelikte 

olmalıdır
92

.Bununla beraber, söz konusu suçla ilgili araştırmayı yapanlar, soruşturma 

faaliyetini yürüten kolluk, olaya ilişkin önem arz eden bütün delilleri toplamak 

zorundadır. Çünkü savcı ve iddianamenin kabulü sonrasında mahkeme heyeti, 

toplanan delillerin değerini başka bir ifadeyle kabul edilebilirliğini tartışır. Kabul 

edilebilirlik genellikle delilin konu ile alakalı, maddi ve yeterli olması anlamına 

gelmektedir.  Yalnızca deliller toplanırken dikkat edilmesi gereken husus, delillerin 

toplayanlar tarafından, yasal olarak değerinin bilinmesi ve yargılama açısından 

gerekli olanların toplanabilmesidir
93

. 

 

Yargılama açısından gerekli olan delillerin toplanması ve hakimin delilleri 

değerlendirmesi ile ilgili olarak; cezai bir uyuşmazlıkta maddi gerçeğe ulaşılabilmesi 

adına, muhakeme makamları çeşitli yönlerden araştırma yaparlar. Soruşturma 

evresinde, çalışmaları yürüten ve bu çalışmaların tüm sorumluluğunu üstlenen 

makam savcılık makamıdır. Muhakemenin soruşturma evresinde yetkili olan 
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Cumhuriyet Savcısının gerektiği oranda şüphesini yenmesini sağlayan ispat gereci 

ise delillerdir.  Ancak delil olma niteliği, soruşturma evresi için geçerlidir. 

Soruşturma evresinde delil niteliğini kazanmış olan, ispat aracı
94

, bir sonraki evrede 

yetkili makam tarafından inceleninceye kadar, delil kaynağı niteliğinde olacaktır.
95

 

Dolayısıyla, bu araştırmaların sonunda, kamu davasının açılması halinde görülen 

davada,  hakim bir hükme varır. Bunun anlamı, maddi meseleye ilişkin olarak, 

meselenin sabit görülmesi veya görülmemesi,  başka bir ifade ile maddi meselenin, 

mevcut deliller ile ispat edilmiş olup olmadığı sonucuna varılmasıdır. Çünkü maddi 

meselenin sabit görülebilmesi için, suçun işlenmiş olduğunun delille ispat edilmesi 

gerekir.
96

 Ancak, bu noktada önemli olan, ceza muhakemesinde kabul edilen delil 

serbestisi ilkesinin, sınırsız algılanmamasıdır. Bu ilkenin sınırsız algılanmaması, 

maddi gerçeğin ispatı için gerekli olan delillerin elde edilmesi, bu delillerin nasıl elde 

edildiği, elde edilen delillerin muhakeme sürecinde nasıl değerlendirileceği anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla elde edilen bir takım delillerin, bazı sebepler dolayısıyla 

ceza muhakemesinde kullanılamaması söz konusu olursa, bunun sebebi delil 

yasakları olarak adlandırılan; hukuk devleti esaslarına uygun bir ceza 

muhakemesinde delil elde edilme ve değerlendirilmesi işlemlerine getirilen 
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sınırlamalardan kaynaklanmış olacaktır
97

. Bu bağlamda delil yasakları delil elde 

etme yasağını ve değerlendirme yasağını kapsamaktadır
98

. 

 

Delil serbestisi ilkesinin delil elde etme ve değerlendirme yasağı ile 

sınırlandırılmış olması dolayısıyla, bu ilkenin kabul edildiği bir ceza muhakemesi 

sisteminde, önemli olan delilin güvenirliliği ve sağlamlığıdır.  Duruşmada ele alınıp 

tartışılan deliller açısından, hakim serbestçe değerlendirme yapar. Bu değerlendirme 

sonucunda subjektif bir kanaate ulaşan mahkeme kararını verir.
99

 Dolayısıyla hâkim, 

kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. 

Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir. Yüklenen suç, hukuka 

uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. (CMK m.217) 

 

Çünkü, kanuna aykırı olarak elde edilen bulgular, delil olarak kullanılamaz, 

dolayısıyla duruşmada ele alınmayan hiçbir delil de hükme esas alınamaz. 

 

Esasında ceza muhakemesinde delil serbestisi ilkesi karşısında getirilen delil 

yasakları kabulü, kişisel ve toplumsal değerleri korumaya yönelik etkili bir araçtır. 

Daha öncede belirtildiği gibi bizim de dahil olduğumuz Kıta Avrupası Hukuk 

sisteminde delil yasaklarının görevi, insan haklarıyla temel hak ve hürriyetleri 

korumaktır. Anglo Amerikan hukuk sisteminde ise amaç, kolluğu disiplin altına 

almaktır. Bunun anlamı, delil toplayan kolluğun bu işi yaparken sebep olduğu her 

türlü hukuka aykırılığın insan haklarıyla temel hak ve hürriyetleri zedelemiş olup 

olmadığına bakılmaksızın delil yasaklarıyla karşılanacak olması ve bu suretle elde 

edilen delillerin ceza muhakemesinde kullanılmayacak olmasıdır. Ancak delil 

yasaklarının görevinin insan hakları ve temel hürriyetlerini korumak olduğu 

söylenecek olursa,  bu durumda delil toplayan kolluk tarafından yapılan hukuka 
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aykırılık insan haklarını ve temel hak ve hürriyetleri zedelemiş değilse, elde edilen 

deliller muhakemede kullanılabilecek, zedelenmiş ise kullanılmayacaktır.
100

 

Dolayısıyla bu husus delil yasaklarının görev alanını oluşturmaktadır. Hukuk 

sistemleri bakımından delil yasaklarının görev alanı bu şekildedir. Görev alanına 

ilişkin bu farklı yaklaşım, hangi sistemde olursa olsun, bir hukuk devletinde 

suçlulukla mücadelenin büyük bir önem taşıyacağı gerçeğini de değiştirmeyecektir. 

Suçlulukla mücadele etmek için, her devletin kendi benimsediği sistem içerisinde 

belli başlı yöntemleri vardır. Örneğin, Amerikan sosyal yaşamında suçlulukla 

mücadele etmek için bir takım genel yöntemler benimsenmiştir. Bunlardan ilki; yasal 

yaptırım tehdidiyle suçluluğu önleme, şüphelileri yakalama ve suçluları 

cezalandırmadır. İkincisi; sosyal refahı sağlamak için yasalaştırma faaliyetleri 

yoluyla suçluluğu kırmaya zemin hazırlamak, suç karşıtı değerleri desteklemek, 

sosyal yaşamdaki karşıt grupları birleştirmektir. Üçüncüsü; polisin suç işlenmesi 

halinde olaya müdahalesini ve etkinliğini artırmaktır.
101

 Amerika örneğinde olduğu 

gibi, bir hukuk devletinde, adaletin ve güvenliğin sağlanması, suçlulukla mücadele 

edilmesi bir zorunluluktur. Özellikle failinin kim olduğu bilinmeyen suçlarda, 

suçlulukla mücadele çerçevesinde alınan bir takım tedbirlerin, olaya hiç karışmamış 

bazı kimselere yönelebilmesi tehlikesi vardır. İşte bu halde bu kişilerin hakları 

zedelenebilecektir. Bu sebeplerden ötürü devletin, gücünü kullanırken, bu gücün 

dozunu iyi ayarlaması gereklidir. İşte bu dozun ayarlanmasında kullanılan en önemli 

araçlardan birisi de delil yasaklarıdır.
102

 Dolayısıyla, iddia makamı davalı aleyhine, 

onun suçluluğunu kanıtlayacak kuvvetli bir delil sununcaya kadar, kişi suçlu 

sayılmayacaktır. Ancak iddia makamının davalının suçlu olduğuna dair yeterli bir 

delil sunamaması ile, davalının masum olması arasında fark bulunmaktadır. Bu 

sebepten ötürü, hükmün, masumdur yerine suçlu değildir şeklinde verilmesi aynı şeyi 
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ifade etmemektedir.
103

 Bu kapsamda delil yasakları şu hususlara hizmet eder: 

“Gerçeğin bulunmasına, özel hayatın gizliliğinin korunmasına, meşru bir cezanın 

verilmesine, soruşturma ve kovuşturma makamlarının disipline edilmesine.” 
104

 

 

Delil yasakları denilince sadece kamu makamları tarafından elde edilen 

deliller düşünülmemelidir. Bunun yanısıra, özel kişilerce elde edilen deliller 

dolayısıyla da delil yasağı söz konusu olabilir. Bunun için, işlendiği iddia olunan bir 

suçla ilgili olarak kovuşturma yetkisine haiz olmayan kişilerce  hukuka aykırı olarak 

elde edilen delillerin varlığı gereklidir. Dolayısıyla, soruşturma ve kovuşturma 

organları için geçerli olan delil yasakları özel kişiler içinde geçerlidir.  Ancak, 

Anayasa m.38’de yapılan düzenlemeden önce, özel kişilerin hukuka aykırı yollardan 

delil elde etmeleri, örneğin, bir belgeyi çalmaları ve bunu yetkili makamlara 

vermeleri halinde, bunlar delil olarak değerlendirilebilmekteydi. Bunun sebebi ise, 

CMUK’da yasak delil metodlarının yalnızca kovuşturma makamları için öngörülmüş 

olmasından kaynaklanmaktaydı. Ancak anayasada yapılan bahsi geçen 

düzenlemeden sonra, delil yasağı özel kişiler açısından da geçerli hale gelmiştir. 

Nitekim bu durum, ‘anayasa hükümleri yalnızca kamusal makamları değil, özel 

kişileri de bağlar, kabulünün doğal bir sonucudur.’ Ancak belirtelim, burada delil 

elde etmekten bahsedilmektedir. Dolayısıyla kovuşturma ve soruşturma makamlarına 

ve özel kişilere, başkaları tarafından getirilen veya tesadüfen bulunan deliller bu 

yasak kapsamında değildir. Çünkü elde etmekten maksat, kovuşturma ve soruşturma 

makamlarının, özel kişilerin aktif olarak delil toplamasıdır. 

 

Özel kişilerin yanısıra, delileri değerlendirme vasıtası olarak kabul 

edilebilecek olan bilirkişiler de bazı durumlarda delil elde etme aracı 

olabileceklerdir. Örneğin; vücutta alkol veya uyuşturucu bulunup bulunmadığını 
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araştıran bilirkişi delil aracı durumundadır. Bu halde delil yasaklarının bilirkişinin 

işlem ve eylemleri içinde geçerli olması söz konusu olacaktır.
105

 

 

Son olarak, delil yasakları ile sanığın ceza muhakemesinin objesi değil, 

aksine sujesi olması durumu garanti edilmektedir. Bu şekilde sanık hakları daha iyi 

bir şekilde korunmakta, muhakemenin dürüst bir şekilde yapılabilmesi 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla ceza muhakemesinin hukuka uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmesinde delil yasaklarının önemli bir yeri vardır. 
106

  Delil ve delil 

yasaklarına ilişkin bahsedilen kapsamda kabulümüz ve yasal düzenleme dolayısıyla, 

delil yasaklarını geniş bir kavram olması itibariyle üst başlık olarak ele aldık. 

Nitekim CMK açısından da delil yasakları; aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi, yasak sorgu yöntemleri, ve değerlendirme yasaklarıdır.  

 

II.DEĞERLENDİRME YASAKLARI 

 

Delillerin hukuka uygun olarak elde edilmeleri asıldır. Hukuka aykırı bir 

şekilde delil elde edilmesi halinde çeşitli yaptırımlar ortaya çıkacaktır. Örneğin, 

hukuka aykırı delil toplayanların kişisel sorumluluğu, iddianamenin reddi veya 

özellikle delilin geçersizliği gibi bir takım ceza muhakemesi tedbirlerinin 

uygulanması.  Dolayısıyla değerlendirme yasağı da, hukuka aykırı delil elde edilmesi 

halinde, bu yöntemlerin müeyyidesini oluşturmaktadır. 

 

Değerlendirme yasağının bir müeyyide olarak ele alınmasının sebebi, 

değerlendirme yasağının bir amaç değil, sonuç olmasından kaynaklanmaktadır. 

Çünkü aslolan sorgulanan sanığın özgür iradesini ve haysiyetini korumaktır.  Bu 

sebeple, hukuka aykırı olarak elde edilen delil yada delillerin, sanığın lehine yada 

aleyhine olması gibi bir değerlendirme yapmak yersizdir. Çünkü sanığın lehine olan 
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delillerin dikkate alınmaması, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, onun 

açısından herhangi bir zarara yol açmayacaktır
107

. 

 

Değerlendirme yasağının varlığı bu şekilde açıklanabilirse de, hukuka aykırı 

olarak elde edilmiş olan delillerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak farklı kabul ve 

yaklaşımlar bulunmaktadır.  Kara Avrupa’sı hukukçuları kanuna aykırı delillerin yok 

sayılmasından, Anglosakson hukukçuları ise kanuna aykırı delillerin ortadan 

kaldırılmasından, dosyadan çıkarılmasından söz etmektedir. Bu kapsamda özellikle 

ABD’de mahkeme içtihatları büyük rol oynamaktadır
108

. 

 

Nitekim başta ABD olmak üzere kimi ülkelerde delil yasakları ve bu 

bağlamda yasak sorgu yöntemlerinin kabul edilişi ile amaçlanan yukarıda bahsi 

geçtiği üzere polisi disiplin altına almaktır. Böylece kolluğun delil toplarken sebep 

olduğu her türlü hukuka aykırılık insan haklarını ve temel hak ve hürriyetleri ihlal 

etmiş olup olmadığına bakılmasızın ceza muhakemesinde delil yasağı kapsamına 

giren durum söz konusu olduğu için değerlendirilmeyecektir.  Dolayısıyla 

“Amerikan Hukukunda, bu şekilde elde edilen deliller, aynen hukuka aykırı aramada 

elde edilen deliller gibi ve aynı gerekçelerle mahkemelerce kabul edilememektedir. 

Bu ise polisi, bu tür yöntemleri terk etmeye ve hukuka uygun, insan haklarına saygılı 

davranmaya zorlayacaktır.”
109

Anglo Amerikan hukuk sisteminde durum bu olmakla 

birlikte bizim de dahil olduğumuz Kıta Avrupası Hukuk sisteminde amaçlanan, insan 

haklarıyla temel hak ve hürriyetleri korumaktır. Dolayısıyla ancak bu haklar ihlal 

edilerek toplanan delillerin hukuka aykırı sayılması ve değerlendirilmemesi 

sözkonusu olacaktır
110

. 
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararlarına baktığımızda ise; 

Mahkeme, kanuna aykırı şekilde elde edilen delilleri Sözleşme m.6 kapsamında 

değerlendirmektedir. AİHM, delil ikamesinin yerel mahkemeye ait bir takdir 

olduğunu kabul etmekle birlikte, bu takdirde keyfilik veya hukuki hata tespit ederse 

delil ikamesine de müdahale edebileceğini kabul eder. Bu kapsamda kendi kendini 

suçlamama hakkının ihlal edilmesi, ikrarın cebren elde edilmesi hallerinde, 

Mahkeme’ye 6. Maddeye açık aykırılık vardır. AİHM’ne göre; kan örneği, ses 

örneği, veya DNA örneğinin alınması ise kendi kendini suçlamama hakkının ihlali 

sayılmayacaktır. Bunlar objektif delillerdir.  

 

AİHM, Khan v. Birleşik Krallık Davası’nda, gizli izleme altında olan 

başvurucunun evine dinleyici yerleştirilmiştir. Mahkeme’ye göre; rızası dışında elde 

edilen bu ses kaydının mahkemede kullanılması nedeniyle Sözleşme m.8 ihlal 

edilmiştir. Ancak Mahkeme, tek delil ses kaydı olmasına rağmen, hukuka aykırı elde 

edilse de, tek delilin gerçek olmadığı öne sürülmediği ve bu delil sanığın suçluluğunu 

ispat ettiği için, 6. Maddeden ihlal görmemiştir.
111

 

 

Esasında hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin değerlendirilmesi 

meselesi ülkede uygulanmakta olan siyasal sistem kapsamında da ele alınmalıdır. 

Kişi hak ve özgürlüklerinin ön planda olduğu siyasal sistemde, hukuka aykırı olarak 

elde edilmiş olan deliller geçersiz sayılacak; otoriter, totaliter sistemlerde ise, kişi 

hak ve özgürlükleri ilk planda olmadığı, devletin kamusal gücü her alanda baskın 

unsur olduğu için hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin geçersizliğinden 

bahsedilmeyecektir.  

 

Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi, hukuka aykırı yollarla elde edilen 

delillerin muhakemede kullanılıp kullanılamayacağı hususuna ilişkin olarak farklı 

görüşler ortaya konulmuştur. Bu konu ile ilgili olarak belli başlı üç farklı yaklaşım 

vardır. Bunlardan ilki ve geleneksel olanı, nasıl elde edildiğine bakılmaksızın, elde 

edilen delilin mutlak olarak değerlendirilmesini kabul eden kesin kabul yaklaşımıdır. 
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İkincisi, hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin mutlak değerlendirme yasağına 

tabi tutulmasını kabul eden yaklaşımdır. Üçüncü yaklaşıma göre ise; hukuka aykırı 

olarak elde deliller bazı durumlarda değerlendirilmeli bazı durumlarda 

değerlendirilmemelidir. Dolaysıyla bu görüş açısından esnek bir yaklaşım 

mevcuttur
112

. AİHS’ne bakıldığında ise, delillerin değerlendirilmesi hususuna ilişkin 

olarak açık bir düzenleme yer almadığı görülecektir. Ancak AİHM, yalnızca 

yargılamanın bütünü itibariyle delillerin nasıl elde edildiği ve değerlendirildiği de 

dahil olmak üzere adil olup olmadığını da denetlemiştir.
113

. 

 

AİHM’nin elde edilen delillerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak vermiş 

olduğu bir başka karar; Saunders/İngiltere Davası’dır. Burada kimse aleyhine delil 

verilemez kuralı ile cebir altında elde edilen delilin kullanılması ve suçsuzluk 

karinesinin ihlali tespit edilerek 6. Maddenin ihlal edildiğini AİHM kabul etmiştir. 

Yine AİHM bir uyuşturucu soruşturması sırasında gizli ajanın şüpheliyle yaptığı 

konuşmanın gizli band kaydının delil olarak kullanılabileceğini,8. Maddenin ihlal 

edilmediğini, ancak madde 6/3-d bendinin ihlal edildiğini, çünkü gizli ajanın tanık 

olarak dinlemediğinden müdafaa haklarının sınırlanamadığını belirtmiştir.
114 

 

Delillerin değerlendirilmesine ilişkin genel durum bu şekilde olmakla 

beraber, ceza muhakemesi hukukunda elde edilen delillerin değerlendirilmesi 

konusunda çeşitli görüş ve yaklaşımlar bulunmaktadır.  Öncelikle bizim ceza 

muhakemesi sistemimiz açısından geçerli olan kabul, mutlak kabul yaklaşımıdır. 

(Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller kesinlikle geçersizdir.) Bununla beraber 

aşağıda başta mutlak kabul yaklaşımı olmak üzere, bahsi geçen çeşitli görüşlere yer 

verilmektedir. 
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A. Mutlak Kabul Yaklaşımı 

Mutlak kabul yaklaşımında genel olarak ileri sürülen görüşlerin kaynağı, ceza 

muhakemesinin amacının maddi gerçeği araştırmak olduğundan ileri gelir. Çünkü 

amacın maddi gerçeği araştırmak olduğunu söylemek, suçun işlenip işlenmediğini 

tam ve doğru olarak tespit edebilmek için elde edilen delillerin nasıl elde edildiğine 

bakılmaksızın kabul edilmesi sonucunu doğuracaktır. 

 

Diğer yandan bu görüşü savunanlara göre, muhakemenin amacı isnat edilen 

suçun işlenip işlenmediğini araştırmaktır. Dolayısıyla delillerle ilgili yapılacak bu 

değerlendirme ikincil bir sorun teşkil eder ve asıl meselenin çözüme 

kavuşturulmasını geciktirir. 

 

Genel itibariyle bu düşünce ekseninde toplanan kesin kabul yaklaşımı pek 

çok yönden eleştirilmiştir. Bizim açımızdan getirilebilecek yorum ise, en başta ceza 

muhakemesinin yegane amacının maddi gerçeği araştırmak olduğu konusundadır. 

Elbetteki ceza muhakemesinde amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ancak, her ne 

pahasına olursa olsun maddi gerçeğe ulaşma çabası insan haklarının ihlaline yol açar. 

Bu açıdan, muhakeme sürecinde arzulanan insan onuruna saygılı bir şekilde maddi 

gerçeğe ulaşılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, muhakemede bu 

şekilde mevcut hukuka aykırılıkları gözardı etmek, toplumun hukuka ve adalete olan 

inancını yitirmesine ve değer kaybına yol açacaktır
115

. 

 

B.Mutlak Değerlendirme Yasağı 

 

Mutlak değerlendirme yasağı, hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin 

hiçbir şekilde hükme esas alınmaması olarak ifade edilebilinir. 
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Bu görüşün temeli çeşitli argümanlara dayanır. Bunlardan bazılarına 

değinecek olursak örneğin, kişisel hak teorisine göre hukuka aykırı olarak elde edilen 

delillerin, hükme esas alınması kabul edilseydi, vatandaşların hukuka aykırı 

eylemlere karşı güvende olma hakkını içeren anayasal güvence de dayanaksız kalırdı. 

Diğer yandan hukuka aykırı elde edilen delillerin mahkemede sanığa karşı 

kullanılması da, sanığın anayasal haklarının ihlali anlamına gelir. Bir diğer görüş 

olan güvenilmezlik prensibi ise, güvenilmez delilin sanığın mahkumiyetine yol açma 

riski olduğunu savunur. Bu sebeple, yanlış mahkumiyet kararı verme riskini 

azaltmak için, güvenilmez, hukuka aykırı deliller değerlendirme dışında tutulmalıdır.  

Koruma teorisi olarak adlandırılabilecek teoride, hukuka aykırı olarak ulaşılan 

delillerin değerlendirme dışında tutulması gerektiğini, çünkü bu şekilde sanık, 

haklarının hiç ihlal edilmemiş bir konuma getirilebileceği belirtilir. Konu ile ilgili  

bir diğer teori caydırma teorisidir. Bu teori; hukuka aykırı delilleri değerlendirme 

dışında tutmanın ceza muhakemesi kurallarının ya da standartlarının kolluk 

tarafından ihlal edilmesine karşı koruma sağlayacağını söyler. İşte bu sebepten dolayı 

mutlak olarak hukuka aykırı deliller değerlendirme dışında tutulmalıdır
116

. 

 

Hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin kesinlikle geçersiz olacağı 

görüşüne ilişkin teoriler genellikle bu kapsamdadır. Bizim hukukumuzda da 

delillerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak bu görüş benimsenmiştir. Yine İtalyan 

Hukuk sisteminde de mutlak değerlendirme yasağı olduğu söylenebilir
117

. Bunun 

yanısıra  Türk Hukuku, İtalyan Hukuku’ndan da ileriye giderek, Anayasaya bu yönde 

hüküm koymuştur. İşte Anayasa m.38 bu kapsamda getirilen bir düzenlemedir.  

Nitekim,  Anayasa m.38’de delil yasakları konusunda: “Kanuna aykırı olarak elde 

edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.” Şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

Yine Alman Hukuku’na baktığımız zamanda Alman Ceza Muhakemesi Kanunu 

hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen ifadeler bakımından mutlak değerlendirme 

yasağı öngörmektedir. Fakat Alman sisteminde delil geçersizliği ile ilgili delil ve 
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91 

 

menfaatin tartılması durumu söz konusudur. Buna göre, bakılması gereken, hukuka 

aykırı olarak elde edilen delilin sanığın haklarını ne ölçüde ihlal ettiği olmalıdır. 

Şayet hukuka aykırı olarak elde edilen bu delil ile sanığın hakları önemli ölçüde ihlal 

edilmekte ise, bu delillerin değerlendirilmemesi gereklidir.Ancak bahsi geçen 

hukuka aykırılık, sanığın hakları açısından bir önem taşımamakta ise, elde edilen 

delil, değerlendirme kapsamına alınabilecektir
118

. 

 

Ancak bu noktada belirtelim, Anayasada ki bu düzenlemede yer alan kanuna 

aykırı olma ifadesi sebebiyle, hukuka aykırı olma kanuna aykırı olma, bulgu, delil 

tartışması ortaya çıkmıştır.  Çünkü Anayasada delilin kanuna aykırı olmasından 

bahsederken, CMK’da hukuka aykırılıktan sözedilmektedir. Ancak Anayasa hükmü 

yalnızca CMK açısından değil, tüm yargılama hukuku açısından hüküm ifade 

edeceği için, elde edilen delilin kanuna uygun olup olmadığı yönünden 

değerlendirme yapmak gerekir. Fakat bir parantez açarak belirtelim; hukuka aykırılık 

ve kanuna aykırılık farklı kavramları ifade eder. Hukuka aykırılık, haklara aykırılık 

demektir. Bu haklar; anayasa, milletlerarası antlaşmalar ve bunlara uygun olarak 

çıkarılmış olan kanunlarla düzenlenen haklardır. O halde hak ihlali yoksa hukuka 

aykırılıkta bulunmamaktadır. Hukuka aykırılık ve kanuna aykırılık konusunda 

mevcut tartışmalar açısından ileri sürülen argüman; hukuk devleti ile kanun 

devletinin aynı kavramları karşılamadığı üzerinedir. Örneğin; Hitler Almanya’sı, 

Stalin dönemi Eski Sovyetler Birliği, Mussolini zamanında İtalya, Franko zamanında 

İspanya’da kanunlar vardı ancak, insanın insan olması dolayısıyla sahip olduğu doğal 

haklar, kanunlar yapılması suretiyle ihlal ediliyordu. Dolayısıyla kanun devleti her 

zaman hukuk devleti demek değildir. Hukuk devleti, insan haklarını gerçekleştiren, 

güvenliği sağlayan adil devlet demektir. 

 

Dolayısıyla Anayasa’ya eklenen bu hükümle birlikte, delil elde edilirken 

yapılacak şekli bir kanuna aykırılık, elde edilen delili delil olmaktan çıkaracaktır.  

Hatta kanuna aykırı surette elde edilen bulgu delil sayılmayacağından dosyaya 
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girmesi de söz konusu olamayacaktır. Ancak böyle bir durumda delilin kanuna 

aykırılığını denetleme olanağı ortadan kalkacağı için herşeye rağmen delil, dosyada 

muhafaza edilmelidir. Bir delilin kanuna aykırı elde edilmiş olması durumunda bu 

iddianamede mutlaka gösterilecektir. Aksi durum iddianamenin iadesi 

sebebidir.(CMK m.174: “İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine 

olan hususlar değil, lehine olan hususlar da iler sürülür.”) 

 

Türk Hukukunda mutlak değerlendirme yasağı olduğu CMK’nın  148., 206., 

217. maddelerinde getirilen kanuna aykırı delillerle ilgili  düzenlemelerden 

anlaşılmaktadır. Buna göre CMK m.148/3’de yasak usullere dayanarak elde edilen 

ifadelerin, delil olarak değerlendirilemeyeceği düzenlenmiştir. (CMK m.148/3) Yine 

kanunun 206. maddesine göre,  deliller kanuna aykırı olarak elde edilmişse 

reddedilir. Ayrıca madde düzenlemesinde delil ortaya koyma yasağı da 

ihdasedilmiştir. Buna göre, ortaya konulması istenilen delil kanuna aykırı olarak elde 

edilmişse reddolunacaktır
119

.(CMK m.230/1b, Adli Kolluk Yönetmeliği m.6) 

 

217. madde açısından ise; “Yüklenen suç, hukuka uygun olarak elde edilmiş 

her türlü delille ispat edilebilir.”  Hükmün karşıt anlamından suçun hukuka aykırı bir 

şekilde elde edilmiş delille ispat edilemeyeceği sonucu çıkmaktadır. Ayrıca CMK 

m289 uyarınca da hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile 

dayanmasının, hükmün hukuka kesin aykırı olması sonucunu doğuracağı kabul 

edilmiştir.
120

 

 

Yasal düzenleme bu şekilde olmakla birlikte, doktrinde konuya ilişkin farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin; Bahri Öztürk, Ruhan Erdem’e göre,  mevcut 

muhakeme sistemimiz ve onun işleyişi düşünüldüğünde, basit şekli aykırılıkların, 

muhakeme sürecini aksatabilmesi durumu söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla, 

ülkemiz açısından muhakeme sisteminin alt yapısının iyi olmaması, bir takım basit 

şekli aykırılıkların bozma sebebi olarak görülmemesi kabulünü beraberinde 
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getirebilir.  Yine, Kunter, Yenisey, Nuhoğlu; ‘anayasalar intihar paktı değildir’ 

görüşünden hareketle, anayasadaki kuralların bir bütün olarak uygulanması ve delil 

yasaklarının adil yargılanma hakkıyla mütalaa edilmesi gerektiğini belirtirler.  Yine 

aynı yazarlar, basit hukuka aykırılıklardan delilin etkilenmemesi, ancak temel hakları 

ihlal eden hukuka aykırılıklarda, bu delillerin hüküm verilirken kullanılmaması 

gerektiğini vurgularlar. Yazarlara göre; “delil elde etme yöntemi normlarla 

belirlendiği için, önce o normun koruduğu hukuki yarara bakılmalıdır. Norma 

aykırılık varsa, işlemde bir sakatlık vardır. Bu nedenleher bir işlem bakımından ayrı 

inceleme yapılmalıdır..”
121

 Örneğin; kanuna göre tanıkların ayrı ayrı dinlenmeleri 

gerekirken, mahkeme birlikte dinlemiştir. Yargıtay sonuca etkili olmayan bu hukuka 

aykırılığı bozma nedeni yapmamıştır.
122

 

 

C. Esnek Yaklaşım 

 

Bu yaklaşımda mahkemelere delilleri değerlendirme hususunda açık bir 

takdir hakkı tanımıştır. Dolayısıyla hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesine 

ilişkin olarak, kabul etme yada dışta tutma gibi sabit bir kural yerine, mahkemenin 

her davada yarışan menfaatleri göz önünde bulundurarak, iki durum arasında karar 

vermesi gereklidir. 

 

Fransız, Alman ve İsviçre Hukuk sistemlerinde kanuna aykırı olarak elde 

edilmiş delillerin belli durumlarda, mahkeme kararlarına esas teşkil edebileceği 

kabul edilmiştir.  Örneğin; “İsviçre Hukuk Sistemi ise, kanuna aykırı elde edilmiş 

delillerin geçersizliğinin sonuçlarını azaltabilmek amacıyla, değişik bir yol kabul 

etmiştir. İsviçre hukukuna göre, kanuna aykırılık ve düzensizlik arasında ayırım 

yapılmaktadır. İşbu bağlamda düzensizlik, bir şekil kuralının ihlal edilmesidir. Buna 

karşılık, kanuna aykırılık ise, önemli bir hakkın ihlal edilmesidir ve delilin otomatik 

olarak geçersiz olmasıyla sonuçlanır. Federal Ceza Usul Kanunu’nun 77 ve 83. 

maddelerinde bu yolda bir hüküm yer almaktadır.”
123

. 
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Hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesine ilişkin yaklaşımlar bu şekildedir. 

AİHM açısından ise, Mahkeme bu konuya ilişkin tüm prosedür yönünden bir 

değerlendirme yaparak, delilin adil bir şekilde elde edilip edilmediğini değerlendirir. 

Dolayısıyla Mahkemenin burada rolü, delilin tipik özelliğine ilişkin bir tespit yapmak 

yada başvuranı suçlu yada suçsuz bulmak değildir
124

. 

 

 

III.DELİL YASAKLARININ UZAK ETKİSİ 

 

Hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delil araçları kullanılarak, ulaşılan 

delil araçlarına, Anglo Amerikan Hukuku’nda ‘zehirli ağacın meyveleri’  adı 

verilmektedir. Dolayısıyla zehirli ağacın meyveleri ile kastedilen, hukuka aykırı 

olarak elde edilen bir delilden hareketle, dolaylı olarak ortaya çıkarılan başka bir 

delilin kullanılıp kullanılmayacağıdır. Başka bir ifade ile, burada ‘zehirli ağacın 

meyveleri de zehirli midir?’ sorusu tartışılmaktadır. Türk Hukuku’nda bu mesele, 

‘yasak delillerin uzak veya dolaylı etkisi’ olarak adlandırılmaktadır
125

. 

 

Delil yasaklarının uzak etkisi iki şekilde ortaya çıkabilir:  

1.Sanığın sorgulamada elde edilen ifadesi dışındaki bilgiler kovuşturulmakta 

olan suça ilişkin olabilirler. Nitekim konuyla ilgili olarak verilen tipik örnek, sanığın 

işkence sonucu suçunu ikrar etmesi ve aynı zamanda suç aletinin yerini söylemesine 

ilişkindir. Buna göre, sorgulamada isnat edilen suçla ilgili beyan elde etmek için 

işkence uygulanması dolayısıyla, sanık suç aletlerinin yerini söyler ve yapılan arama 

sonucu, gerçektende suç aletleri söylenen yerde bulunur. Aynı zamanda sanık 

tarafından bu aletlerin kullanılmış olduğu, örneğin aletlerin üzerinde bulunan parmak 
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izlerinden anlaşılır. Böyle bir durumda, bu ele geçirilenler neticesinde bu deliller 

kamu davası açabilmek için aranan yeterli şüpheye temel teşkil edebilecek midir, 

dava açılmış olsa bile muhakemede delil olarak kullanılabilecek midir? 

 

2. Elde edilen bilgiler, kovuşturulan suçtan başka bağımsız bir suça ilişkin 

olabilir. Bu durumda bu bilgiler bahsi geçen başka suç bakımından soruşturmaya 

başlanması için gerekli olan başlangıç şüphesine esas teşkil edebilir mi?  

 

Bu sorunlara ilişkin çeşitli görüşler vardır. Bunlardan ilkine göre; hukuka 

aykırı yöntemlere başvurularak elde edilen ifadeler delil olarak kullanılamaz. Ancak 

bu ifadeler vasıtasıyla dolaylı olarak elde edilen deliller kullanılabilir.  Nitekim bu 

şekilde ulaşılan delilleri yok saymak suç politikası bakımından tahammülü imkansız 

sonuçlar doğmasına yol açar. Fakat diğer görüşe göre, ki bu görüş, yukarıda 

değinildiği gibi, Amerikan hukukunda zehirli ağacın meyveleri olarak adlandırılır, 

dolaylı olarak elde edilen delillerin değerlendirilmesini hukuka aykırı olarak kabul 

eder. Aksini kabul etmek, mevcut sorgu yasakları açısından, bunları kanuna karşı 

hile yoluyla aşılmış birer yasak haline getirecektir.  Ayrıca bir delilin kararda 

doğrudan doğruya kullanılması ile bu delile dayanarak yeni araştırmalara girişilmesi 

arasında, bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla konusu veya elde ediliş metodu 

nedeniyle yasaklanmış deliller kapsamına giren ve duruşmada değerlendirilmesi 

kabul edilmeyen yasaklanmış bir delil, suçun başka bir delilin ele geçirilmesine 

yardımcı olmuş ise, bu ikinci delilin hukuki durumu ile ilgili olarak Anglo-Amerikan 

Hukuku’nun kabulü, bu delilin hüküm verilirken kullanılamayacağı 

yönündedir.
126

Karma görüş olarak adlandırılabilecek görüşe göre ise; bakılması 

gereken ortada açıkça hukuk düzenine özellikle temel haklara ilişkin normlara bir 

aykırılık bulunup bulunmadığı ve olayın ağırlığıdır. Ancak bu kabul, yani hukuka 

aykırı elde edilen delillerin kullanılmasına izin vermek, muhakemenin bundan 

sonrasının da bu hukuki ihlallere dayanmasını kabul etmek anlamına gelir127. 
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Bu görüşlere ek olarak yukarıda bahsedilen ikinci durum açısından şu şekilde 

bir görüş ileri sürülebilir: Sanıktan hukuka aykırı olarak elde edilen bilgiler, nispi bir 

delil yasağı sonucunda elde edilmiş ise bu bilgilerin yeterli şüpheye veya başka bir 

suç bakımından başlangıç şüphesine temel teşkil edebilmesi için, ancak bu delillerin, 

bütün ihtimaller gözönünde tutulmak üzere, zaten hukuka uygun yollarla da elde 

edilebileceklerinin kesin görülmesi gerekir. “Başka bir deyişle, kovuşturma 

organları, sanıktan ikrarı elde etmemiş olsalardı dahi, araştırmaların durumu o 

andakinden daha geride olmayacaktı denebiliyorsa, ancak o zaman sanığın ifadesi 

değerlendirilebilir. Çünkü bu durumda, bir yandan, delilin hukuka uygun yollarla 

elde edilmesi kesin gözüktüğünden, etkisi bütün bir muhakeme boyunca sürecek ve 

hükme yansıyacak bir hukuka aykırı yolla delil kazanma sakıncası bulunmayacak, 

diğer taraftan da, sanığın anayasal hakkı olan kendini suçlamaya zorlanamama hakkı 

ihlal edilmemiş olacaktır. Bu şekilde yeni bir suçun kovuşturmasına başlanmış 

olursa, sanıktan bu yolla edinilen deliller, başka bir suç için sadece başlangıç şüphesi 

ortaya koymakla sınırlı kalacaklar ve sanık, bu yeni suç hakkında konuşmama 

hakkına ayrıca sahip bulunacaktır.”128. 

 

 

Türk Hukuku açısında ise; Anayasa 38. Maddeye eklenen 5. fıkra hükmü 

sebebiyle- “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez”-  

zehirli ağacın meyveside zehirli olur, ilkesi kabul edilmiş bulunmaktadır.
129

  Sistem 

içerisinde bunu sağlamak içinde ikili bir denetim mekanizması öngörülmüştür. 

Bunlardan ilki, soruşturma işlemlerinde kurallara uyulmamasına karşı çok çeşitli 

delil yasakları düzenlenmiştir. Örneğin, vücudun muayenesi CMK. md.75-76, 

genetik inceleme CMK. md.79, yer gösterme CMK. md.85, yakalama CMK. 

md.90/4, arama CMK. md.119/1, elkoyma CMK. md.127/1, Avukat Bürolarının 

araması CMK. md.130, iletişimin dinlenmesi CMK. md.135, ifadede avukatın 

bulunmaması CMK. md.148/4, kolluğun tekrardan ifade alamaması CMK. md.148/5, 

teşhis PVSK md.Ek-6 gibi. Bu sayılan delillerin duruşmada ikame edilmesini yasal 

olarak engellenmektedir. Ancak buna rağmen yinede ikame edilmişse, CMK m.217/2 
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uyarınca hukuka aykırı delillerin ispatta kullanılması yasaklanmaktadır.  Hatta yine 

CMK m.289/i gereğince bu tür deliller mutlak bozma sebebi sayılmaktadır130. 

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 29.11.2005 tarihli bir kararında delil 

yasaklarının uzak etkisine ilişkin olarak Türk hukukunda olması gereken kabulün 

yönü ortaya konulmuştur. Kararda yer aldığı üzere: “Hukuka aykırı olarak sanıktan 

alınan ifadeden veya hukuka aykırı yapılmış bir ev araması sonucunda elde edilen 

delilden yola çıkılarak başka delillere ulaşılabilir. İşte bu durumda ortada hukuka 

aykırı delil niteliği taşıyan bir ifade veya arama sonucunda elde edilen bir delil vardır 

ki, bu deliller de yargılamada kullanılamaz. Hukuka aykırı yapılan arama sonucu 

elde edilen delili yargılamada kullanmamak yeterli değildir. Bu deliller vasıtasıyla 

elde edilen deliller de hukuka aykırı olduğundan yargılamada kullanılmamalıdır.”
131

. 

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun içtihadına
132

 göre; “Hukuka aykırı elde 

edilen delil, sanığın ikrarı, ürünlerin raflarda satışa hazır yakalanması ve bilirkişi 

raporu ile desteklenmektedir. Arama sırasında ihtiyar heyetinden veya komşulardan 

iki kişi bulunması halinde de delillerin takdirinde herhangi bir farklılık meydana 

çıkmayacaktır. CMUK’nun 97/2. maddesine aykırı davranılması sonucu elde edilen 

hukuka aykırı kanıt, ceza yargılamasında kullanılamayacaktır. Ancak 29.11.2005 

gün, 144/150 sayılı CGK kararında da belirtilen biçimde sanığın ikrarı ve bu ikrarın 

rafta….ürünlerin bulunması ve bilirkişi raporuyla desteklenmesi halinde 

mahkumiyete yeterlidir.” denmektedir. 
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Ancak bununla beraber, yukarıda bahsi geçen örnek kararlar ve Türk 

Hukuku’nda mevcut kabulün aksine Yargıtay 2007 yılında, farklı bir karar vermiştir. 

Bahsi geçen kararda Yargıtay bir yandan Anayasa’da yer alan ve uluslararası 

sözleşmeler uyarınca kabul olunan hakların özüne ilişkin düzenlemelere aykırı 

yollarla elde edilen delillerin yargılamada mutlak olarak kullanılamayacağını kabul 

etmekte, diğer yandan da şekli hukuka aykırılıklar yolu ile elde edilen delillerin 

hükümde kullanılabilmesi yolunu açmaktadır. Dolayısıyla bu kabulün devamı zehirli 

ağacın meyveside zehirli olur ilkesinin ihlal edilmesi sonucunu doğurabilecektir
133

. 

 

Yargıtay bahsi geçen bu kararına karşın,2009 tarihli kararında; “hakimden 

alınacak arama kararı ile ya da gecikmesinde sakınca varsa bu husus belirtilerek 

yetkili merciin yazılı veya sözlü arama emri ile sanığın işyerinde (deposunda) arama 

yapılması gerekirken, ilçe merkezinde, gecikmesinde ne gibi sakınca olduğu da 

belirtilmeden, hakim kararı da olmaksızın hukuka aykırı bir şekilde arama sonucu 

elde edilen delile dayanılarak sanığın mahkumiyetine karar verilmesini bozmuştur.” 

Yargıtay’a göre; “hukuka aykırı biçimde elde edilen deliller, Türk Ceza Hukuku 

yargılaması sisteminde dikkate alınamayacağından, sanığın işyerinde hukuka aykırı 

olarak gerçekleştirilen arama işleminde elde edilen maddi kanıt buna ilişkin 

düzenlenen tutanağın, hükme esas alınması olanaksızdır.”
134

 

 

Bizim görüşümüz ise; yasal olarak yukarıda değinildiği gibi, delil 

yasaklarının uzak etkisinin m.217/2 ile halledilmiş olduğudur.  Bu düzenleme 

açısından  hukuka aykırı delilin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak elde 

edilmesinin bir önemi kalmamaktadır.  Bu sebeple, değerlendirme yasağı, sadece 

şüpheli veya sanığın vermiş olduğu ifadesini değil, bu ifadeye dayanarak elde 

edilmiş diğer tüm delilleri içerir. “Hukuka aykırı ifade ve sorgu yöntemlerine 

başvurmak, yasak olmasına rağmen, buna aykırı olarak elde edilen delillerin kısmen 

de olsa kullanımına müsaade etmek, şüpheli veya sanığın sahip olduğu kendini 

suçlamaya zorlanamama hakkının hem bir ölçüde değersiz kılınması, hem de bu 
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hakkın ihlali anlamına gelir.”
135

Dolayısıyla başta verdiğimiz örneğe dönecek olursak, 

sanığın yasak sorgu yönteminin kullanıldığı bir sorgulamada,  suçu işlendiğini kabul 

etmesi, suçu işlediğim silahı şuraya sakladım demesi arasında bir fark 

bulunmamaktadır.  Bu sebeple, sanığın beyanından hareketle bulunan suç aletlerinin 

delil olarak kabul edilmesi, hukuka aykırı sorgu yöntemlerinin kabul edilmesi 

anlamına gelir. Ayrıca bu yönde bir kabul, tutarsız bir durumun doğmasına da yol 

açar. Çünkü yasak sorgu yöntemi ile elde edilen beyan hukuka aykırı, dolayısıyla 

hukuken yok sayılırken, olmayan birşeyden hareketle delil bulmak mantıken 

açıklanabilecek bir durumu oluşturmamaktadır
136

. Dolayısıyla hukuka aykırı yolla 

elde edilen beyan, mutlak delil yasağı ihlal edilerek elde edilmişse bunlar hiçbir 

şekilde ve hiçbir muhakemede sanık aleyhine değerlendirilemez. Nitekim İşkenceye 

ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi m.15’e göre; “Her Taraf Devlet işkence yapılarak 

alındığı tespit olunan herhangi bir ifadenin, işkence yapmakla itham olunan kişi 

aleyhinde delil olarak kullanılması hariç, herhangi bir kovuşturmada delil olarak 

kabul edilmemesini sağlayacaktır.” Dolayısıyla işkence ile elde edilen delil işkenceci 

aleyhine yapılan hariç, hiçbir muhakemede delil olarak kullanılamaz. Dolayısıyla 

bizim kabulümüz açısından da, hukuka aykırı yolla elde edilen delillerden hareketle 

ulaşılan delillerin hukuken geçerliliğinin kabul edilemez. 
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SONUÇ 

Ceza Muhakemesi sürecinde, olayın aydınlatılması için deliller büyük önem 

taşır. Bahsi geçen delillerden birisi de, şüpheli ve sanık beyanıdır. Şüpheli ya da 

sanığın beyanı ise,ifade alınması ya da sorgulanması yoluyla elde edilir. İfade alma 

ya da sorgulamada ise önem taşıyan, sorgulamanın nasıl ve ne koşullarda 

gerçekleştirilmiş olduğudur. 

 

Şüpheli ya da sanıktan ikrar elde etmenin amaç olduğu bir muhakeme 

sisteminden bahsediyorsak, ifade alma ya da sorgu, işkence başta olmak üzere her 

türlü yasadışı yönteme başvurularak ifade alma ve sorgu yapılabilecektir. Fakat 

şüpheli ya da sanığın,muhakemenin objesi  ve amacın her ne yolla olursa olsun 

maddi gerçeğe ulaşmak olmadığı bir muhakeme sisteminde ise, ifade alma ve  sorgu, 

başta insan hakları olmak üzere, şüpheli ve sanık haklarına uygun bir ortamda 

gerçekleşecektir. 

 

Anlaşılacağı üzere, ceza muhakemesinde ne yönde bir amacın benimsenmiş 

olduğu, muhakeme sürecini baştan sona, özellikle şüphelinin ifadesinin alınması ve  

sanığın sorgusu aşaması açısından, etkilemektedir. Günümüz muhakeme sisteminde 

amaç, yalnızca şüpheli ya da sanıktan ikrar elde etmek değildir. Ceza muhakemesinin 

amacı, insan hakları çerçevesi içerisinde maddi gerçeği aydınlatmaktır. Bu esasın 

sorgu memurları başta olmak üzere, devlet görevlileri tarafından benimsenmiş 

olduğu bir sistemde, bu amaca ulaşmak için başvurulacak yollardan birisi  olan 

şüphelinin ifadesinin alınmasında ve sanığın sorgunda , yasaya aykırı yollara 

başvurulması günümüzde insan haklarına ve yasaya aykırılık taşır. 

 

Ancak, AİHM kararları incelendiğinde, yasal olarak sorguda yasak 

yöntemlere yer vermiş ve bunlar vasıtasıyla elde edilen delilleri hukuka aykırı kabul 

etmiş ülkelerde (başta Türkiye olmak üzere), hukuka aykırı ifade alma ve sorgu 

uygulanmakta olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, yalnızca yasal olarak yasak 

yöntemlere ilişkin düzenlemenin getirilmesi, ve hatta bu yolla elde edilen 

delilleringeçersiz olacağının benimsenmiş olması yeterli olmamaktadır. Bu 
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noktadaönem taşıyan, yasal düzenlemenin yanı sıra, sorgu yapan devlet 

görevlilerinin de, ifade alma ve sorguyu usulüne uygun olarak yapması ve ifadesi 

alınan ya da ifadesi alınan ya da sorgulanana hakları doğrultusunda işlem yapma, 

soru sorma bilincinde olarak hareket etmesi önem taşımaktadır. 

 

Tüm bu incelemelerimiz sonucunda, ifade alma veya sorgu sırasında CMK’da 

adı geçen yöntemlere ya da kanunun belirtmediği diğer yasak olarak 

adlandırılabilecek yöntemlere başvurulması kabul edilemez. Bu yasak AİHM 

içtihatlarında da belirtildiği üzere, şüpheli ya da sanığın kişiliği, geçmişi, 

mesleğinden soyuttur; aynı zamanda olağanüstü hal ya da savaş hali gibi bir zaman 

sürecinden de bağımsızdır.  

 

Bu sebeple başta insan onurunu korumak adına, yasak olarak adledilebilecek 

hiçbir müdahale, ifade alma ve sorgu sırasında gerçekleştirilemeyecektir. Böyle bir 

durumun varlığı halinde elde edilen deliller de, yasaya aykırı olacaktır. Nitekim, bu 

kabul, CMK’da da açıkça ifadesini bulmuştur. Bu kabulün alanı ise, bizim de 

katıldığımız üzere, dolaylı olarak elde edilen delilleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla 

delillerin elde edilmesinde basit şekli aykırılıklar olsa dahi, CMK ve Yargıtay 

kararları uyarınca, elde edilen delil yasaya aykırı olacaktır. 
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