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Giriş

Türk ceza muhakemesi hukukunda, ispat araçlarının farklı kategoriler 
altında incelendiği ve bu kategoriler altında “belirti”lere de yer verildiği 
görülmektedir. Bununla birlikte, belirti kavramı, özellikle öğreti kaynaklı bir 
konudur. Belirti kavramının, mevzuatta ve Yargıtay içtihatlarında tutarlılık-
la kullanıldığı söylenemez.

Öğretide, belirtinin temel nitelikleri konusunda büyük ölçüde bir görüş 
birliği bulunmasına karşın, bu durum belirtinin kapsamına giren ispat araç-
ları ve belirtilerin ispat değeri gibi konularda derin tartışmaların doğmasını 
engellememektedir.

Aşağıdaki çalışmada, belirti kavramının farklı yaklaşımlarla tanımlan-
ması ve belirti ispatı konuları incelenmektedir. Bu incelemede, özellikle Türk 
öğretisinde yerleşmiş bulunan belirti kavramı ile buna bağlı tartışma ve 
görüşler açıklanmış, sonrasında ise belirti kavramının temelini oluşturan 
Alman öğreti ve uygulaması çerçevesinde, Türk mevzuatındaki tartışmanın 
dışına çıkılarak belirti kavramının özüne uygun bir biçimde yeniden tanım-
lanması bakımından bazı denemelerde bulunulmuştur.

Gerçekten, belirti (Indiz) kavramı, özellikle Alman öğreti ve uygulama-
sında 19’uncu yüzyıldan beri yerleşmiş olup, Feuerbach tarafından ayrıntılı 
bir şekilde incelenmiştir1. Türk hukukunda da 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu, bazı istisnalar dışında tamamen 1877 tarihli Alman Ceza 
Muhakemesi Kanunu’ndan (StPO) iktibas edilmiş olduğundan2, ispat huku-
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1 Nakleden: Nack, Armin; “Indizienbeweisführung und Denkgesetze”, NJW 1983, s. 
1035.

2 Öztürk Bahri / Tezcan, Durmuş / Erdem, Mustafa Ruhan / Sırma, Özge / Saygılar, 
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kuna ilişkin mehaz kanun bakımından geçerli olan saptamaların Türk ceza 
muhakemesinin de temelini oluşturduğu kabul edilmelidir. 

İspat hukuku, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde de temel kavramları etkileyen bir 
değişikliğe uğramamış olup, halen Alman hukukunun etkisi bu hukuk dalın-
da hissedilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki çalışmada Alman kaynakların-
dan yararlanılarak, belirti ve delil kavramları arasındaki ayrıma ve bu 
ayrımı ortaya koyan ölçütlere ilişkin çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır.

A.	Türk	Mevzuatında	Belirti	Kavramı

1.	İspat	Hukuku	İle	Bağlantısı	Bulunmayan	“Belirti”	Terimleri

Öncelikle saptanmalıdır ki, Türk mevzuatında, “belirti” kavramını 
tanımlayan veya hukuki niteliğini belirleyen herhangi bir hüküm yer alma-
maktadır. Bununla birlikte, Anayasa ile, bazı kanun ve yönetmeliklerde, 
“belirti” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan bir kısmının, ispat 
hukuku ile ilgili bulunmadığı veya ispat hukukundaki “belirti” kavramını 
açıklamakta yararsız kaldığı görülmektedir. Aşağıda, söz konusu “belirti” 
ibaresini barındıran bu gibi hükümler incelenmektedir:

a)	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası’nda	yer	alan	belirti	kavramı

Anayasa’nın “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği” başlığını taşıyan 19’uncu 
maddesinde, tutuklama tedbiri ile bağlantılı olarak belirti kavramına yer 
verilmiştir. Buna göre:

Madde	19	-	Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak 
kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksa-
dıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen 
diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. 

Anayasa’da yer alan bu hüküm, tutuklama nedenleri ilgili olup, Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü maddesi anlamında “kuvvetli suç şüphe-
sinin varlığını gösteren olgular”a karşılık gelmektedir. Gerçekten, öğretideki 
bir görüşe göre, Anayasa’nın 19’uncu maddesinde yer alan “belirti” kavramı, 
“kuvvetli şüphe sebebi”ni ifade etmek için kullanılmıştır3.

Yasemin F. / Alan, Esra; Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 3.b., 
Seçkin, Ankara, 2010, s. 33.

3 Nurullah / Yenisey, Feridun / Nuhoğlu, Ayşe; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak 
Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. b., Beta, İstanbul, 2010, s. 928, dn. 31: “Mülga 
kanunda ve ondan naklen Anayasada belirti (emare) tabiri varsa da burada delil-
lerin bir çeşidi olan belirti değil, fakat mesela sanık beyanı ve belgeyi de içine alan 
‘şüphe sebepleri’, ‘şüphelenmeyi haklı gösteren sebepler’ kasdedilmiştir. Mehaz ka-
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b)	Türk	Ceza	Kanunu’nda	yer	alan	belirti	kavramı

Türk Ceza Kanunu, “sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 
suçu” başlığını taşıyan 280’inci maddesinde, “belirti” kavramına yer vermiş-
tir. İlgili maddeye göre:

Madde	280	-	 (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde 
bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirme-
yen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Maddede geçen “belirti” terimi, “bir suç işlendiğinin açıkça anlaşılması 
veya buna yönelik şüphe doğuracak bir takım izlerin bulunması” olarak 
tanımlanmaktadır4.

Bu noktada belirtilmelidir ki, bir sağlık mesleği mensubu, adli bir merci 
olmaması nedeniyle, neyin “suçun işlendiği yönünde bir belirti” olup neyin 
olmadığını saptayabilecek durumda bulunmamaktadır. Bunun dışında, söz 
konusu madde hekimin ihbar yükümlülüğünü aşırı derecede geniş tutarak, 
sağlık mesleği mensuplarını resmi kolluk gücü konumuna indirgemekte ve 
bunun sonucunda hastaların sağlıklarını riske atarak hekimlere başvurma-
ması tehlikesine neden olmaktadır5.

Her durumda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bu “belirti” teriminin, 
ceza muhakemesi hukukundaki “belirti” kavramı ile aynı içeriğe sahip olma-
dığı, ancak suç tipinin kendi kapsamı çerçevesinde anlaşılması gerektiği 
görülmektedir. 

c)	Ceza	muhakemesi	mevzuatında	yer	alan	belirti	kavramları

Türk ceza muhakemesi mevzuatında da, belirti kavramı tanımlanma-
makta ve özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun İkinci Kitabının “Delillerin 
Ortaya Konulması ve Tartışılması” başlığını taşıyan Dördüncü Bölümü altın-
da bu terime hiç yer verilmemektedir. Bununla birlikte, Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun iki farklı maddesinde, söz konusu terime rastlanmaktadır.

nundaki ‘Verdachtsgründe’ tabirinin ‘şüphe sebepleri’ yerine ‘emare (belirti) diye 
tercüme edilmesi, belirti genel mahiyette temsili delillerin adı olduğu için, hatalı 
olmuştur”.

4 Hakeri, Hakan; Tıp Hukuku, 3.b., Seçkin, Ankara, 2010, s. 497.
5 Bu konudaki ayrıntılı eleştiriler için özellikle bkz. Ünver, Yener; “Türkiye’de Ceza 

Hukuku Alanında Yapılan Yakın Tarihli Düzenlemelerde Tıp Hukukuna İlişkin 
Birkaç Sorun”, in: Demirhan Erdem, Ayşegül / Öncel, Öztan / Namal, Arın / Ünver, 
Yener / Doğan, Hanzade (ed.), Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku 
Sempozyumu Sempozyum Kitabı, y.y., İstanbul, 2005, s. 111; ayrıca bkz. Ünver, Ye-
ner; “Deliller ve Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2005, s. 2886-
2887.
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İlk olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ölünün adli muayenesine 
ilişkin olan 86/2’nci maddesinde “tıbbi belirti” kavramı yer almaktadır:

Madde	 86	 – (2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî	 belirtiler, ölüm 
zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için tüm bulgular saptanır.

Bunun dışında, kişilere ne zaman kelepçe takılabileceğine ilişkin CMK 
m. 9’da ve aynı hükmü tekrarlayan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 
Yönetmeliği m. 7’de de belirti kavramı geçmektedir:

Madde	93	– (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere 
nakledilen kişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve 
beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin var-
lığı hâllerinde kelepçe takılabilir6. 

Son olarak, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin arama emri veya 
kararı aranmadan yapılabilecek aramalara ilişkin 8’inci maddesinin d ben-
dinde de aynı kavrama rastlanmaktadır:

Madde	 8	 – Aşağıdaki hâllerde ayrıca bir arama emri ya da kararı 
aranmaz:

d) Herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde yakalandıktan sonra 
kolluk güçlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin veya işlenmekte olan veya 
henüz işlenmiş olan veya pek az önce işlendiğini gösteren belirtilerin oldu-
ğu suçun failinin yakalanması amacıyla takibi sırasında girdikleri araç, 
bina ve eklentilerinde yakalanması amacıyla yapılacak aramalarda, (...)

İfade edilmelidir ki, yukarıdaki kullanımlar, “belirti” kavramına ceza 
muhakemesi hukukunda hangi anlamın yüklenmesi gerektiği konusunda 
herhangi bir çıkarımda bulunmaya yeterli değildir. 

Gerçekten, CMK m. 86’da kullanıldığı şekliyle “belirti” terimi, ispat 
hukukunu değil, tıp mesleğini ilgilendiren bir terim olarak ve yalnızca “tıbbi 
belirti” bağlamında kullanılmıştır. Bu belirtilerin ne olduğunu saptayacak 
kişi de herhangi bir adli merci değil, ölü muayenesini gerçekleştiren hekim 
olacaktır.

CMK m. 93’te ise, yine şüpheli veya sanığın işlemiş olduğu iddia edilen 
suç ile ilgisi bulunmayan, önleyici bir tedbir kapsamında “belirti” kavramına 
yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu terimin de ispat hukuku bakımın-
dan yapılacak bir çıkarımda kullanılması mümkün değildir.

Son olarak, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği m. 8’de yer alan 
“belirti” kavramı, hem bir koruma tedbiri ile, hem de bu koruma tedbirinin 
ilgili olduğu, işlendiği iddia edilen suç ile ilgili olarak kullanılmış olduğun-

6 Bu hüküm, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 7’nci mad-Bu hüküm, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 7’nci mad-
desinde tekrarlanmıştır.
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dan, konumuza diğer ibarelerden daha yakın biçimde kullanıldığı kabul 
edilebilir. Bununla birlikte, söz konusu hüküm gerçekte Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 2’nci maddesinin (j) bendinde yer alan “suçüstü” tanımının bir 
tekrarı olup, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükmünde şu şekilde geç-
mektedir: “(...) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya	 veya	 delille 
yakalanan kimsenin işlediği suçu (...)”. 

Bu durumda, iki olasılık bulunmaktadır: Ya yönetmeliğin kanunun lafzı-
nı genişlettiği, ya da yönetmelikte “belirti” ile “delil” kavramlarının eşanlam-
lı kullanıldığı sonucuna ulaşılmalıdır. İlk yorumun kabul edilmesi halinde, 
yönetmeliğin ilgili hükmünün yasa hükmüne aykırı olması ve yasayı kişi 
özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde genişletmesi nedeniyle kanunilik ilkesine 
ve dolayısıyla hukuka aykırı olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. İkinci yorum 
olasılığının kabulü ise, belirti kavramının açıklanması bakımından söz konu-
su hükmün herhangi bir yararının bulunmadığı anlamına gelecektir. 

Bu konuda hangi yorum benimsenirse benimsensin, ceza muhakemesi 
mevzuatında kullanılan “belirti” ibarelerinin, ispat hukukunda belirti kavra-
mını açıklamak hususunda yetersiz kaldığı görülmektedir.

2.	İspat	aracı	türü	anlamında	kullanılan	“emare”	kavramı

a)	Genel	olarak

Belirti teriminin Türk ceza ve ceza muhakemesi mevzuatında tutarlı bir 
biçimde kullanılmadığı, yukarıdaki örneklerden de görülmektedir. Bununla 
birlikte, ispat hukuku bakımından anlam taşıyabilecek şekilde, kanun ve 
yönetmeliklerin bazı hükümlerinde “emare” sözcüğünün kullanıldığı görül-
mektedir. Gerçekte belirtinin eşanlamlısı olduğu hususunda herhangi bir 
kuşkuya yer olmayan bu kavrama, çeşitli düzenlemelerde benzer bağlamlar 
içinde yer verilmesinin nedeni anlaşılamamaktadır. Bununla birlikte, “emare” 
teriminin geçtiği düzenlemeler, istisnasız ispat hukukundaki “belirti” kavra-
mı ile ilgisi kurulabilecek hükümlerdir.

b)	Türk	Ceza	Kanunu’nda	yer	alan	emare	kavramı

Türk Ceza Kanunu’nun “Suç Uydurma” başlığını taşıyan 271’inci mad-
desindeki suç tipi, emare kavramına yer vermektedir. Buna göre:

Madde	 271	 -	 (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara 
işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil	veya	emareleri-
ni soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla 
kadar hapis cezası verilir.

Bu düzenlemede emare kavramının tanımına yer verilmemekle birlikte, 
emarenin “delil” kavramına bir alternatif olarak anlaşıldığı görülmektedir. 
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Bir başka deyişle, emarelerin delillerden farklı bir nitelikte bulunduğu 
yönünde bir anlayış, suç tipinin düzenlenmesine hakim olmuştur.

c)	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nda	yer	alan	emare	kavramı

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Gözaltı” başlıklı 91’inci maddesinde de 
yine emare kavramına benzer bir şekilde yer verilmiştir:

Madde	 91	 - (2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden 
zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin 
varlığına bağlıdır.

Söz konusu hükümde, delil teriminin geçmediği, yalnızca “emare” kavra-
mının kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, aynı maddenin devamın-
da “Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine ser-
best bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve 
yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir 
daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz” ifadesine yer verilmekte-
dir. Dolayısıyla, emare ile delilin birbirinden farklı anlamlarda ve birbirlerini 
dışlar şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Maddenin lafzından, emareler ile 
deliller arasındaki ilişki veya emarelerin ispat gücü ile ilgili bir çıkarımda 
bulunmak mümkün bulunmamaktadır. Ancak öğretide, gözaltına alınmada 
kullanılan emare kavramının, “basit şüphe sebebi”ni karşılayacak şekilde 
anlaşıldığı7, yeniden yakalama için ise yeterli şüphenin gerekli olduğu 
yönünde yorumlar yapılmaktadır8.

d)	Yönetmeliklerde	yer	alan	emare	kavramları

Yukarıda incelenen hükümlerin yanında, Yakalama Gözaltına Alma ve 
İfade Alma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 5’inci ve 
son fıkraları ile, yakalama ile ilgili olarak aynı yönetmeliğin 5 ve 6’ncı mad-
delerinde “emare” sözcüğü kullanılmıştır. Dikkat çeken nokta, bu kullanımda 
her seferinde “delil, iz, eser ve emare” kalıbına yer verilmiş olmasıdır9. 

7 Bkz. Centel, Nur / Zafer, Hamide; Ceza Muhakemesi Hukuku, 7.b., Beta, İstanbul, 
2010, s. 324.

8 Centel / Zafer, s. 327.
9 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 4/5’inci maddesi, gecik-Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 4/5’inci maddesi, gecik-

mesinde sakınca bulunan hal terimini tanımlamaktadır: “Gecikmesinde sakınca 
bulunan hâl: Derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve de-
lillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması 
ihtimalinin ortaya çıkması hâlini (…)”

 Aynı yönetmeliğin 4/son maddesi ise, yakalama kavramını tanımlamaktadır: “Ya-
kalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yö-
nelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya 
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Aynı kullanıma, başka yönetmeliklerde de rastlamak mümkündür: 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti Dinlenmesi Sinyal Bil-
gilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş Görev ve Yetkileri 
Hakkında Yönetmelik m. 3/f altında, yine gecikmesinde sakınca bulunan 
halin tanımlanması bağlamında “iz, eser, emare ve deliller”den söz edilmek-
tedir. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik 
Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik m. 3 f. 7 çerçevesinde de yine gecik-
mesinde sakınca bulunan hal tanımı aynı şekilde yapılmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla 
Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla 
İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 4/ç, 17/4 ve 27 
kapsamında da, yine aynı şekilde sayılan ispat araçlarına bu kez gizli soruş-
turmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirleri bakımından yer verilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen bütün hükümlerde, emare teriminin, deliller, izler, 
ve eserlerden oluşan bir kategorinin dördüncü öğesini oluşturacak şekilde 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, mevzuata hakim bulunan anlayış 
açısından, belirti ile eşanlamlı bulunan bu terimin, delillerin haricinde, fark-
lı bir ispat aracı olarak tasavvur edildiği görülmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu anlayış, aşağıda görüleceği üzere, öğretide-
ki genel yaklaşım ile bağdaşmamaktadır. Gerçekten, Türk ceza muhakemesi 
öğretisinin çoğunluğu, belirtiyi “deliller” üst başlığı altında incelemektedir.

B.	Belirti	Kavramının	Hukuki	Niteliği	Bakımından	Yapılan
	 Ayrımlar

1.	 Belirti	kavramına	delillerin	ileri	sürülüş	yöntemi
	 bakımından	yapılan	ayrım	içinde	yer	veren	görüşler

a)	Delil	ve	belirti	kavramları	arasındaki	ilişki	bakımından
	 yürütülen	tartışma

Türk öğreti ve uygulamasında, belirtiler ile delillerin birbirinden farklı 
ispat araçlarını betimlediği konusunda neredeyse bir görüş birliği bulun-
maktadır. “Delil” kavramı, “ceza uyuşmazlığını oluşturan olayın bir parçasını 
ispat edebilecek nitelikte olan”, yani olayı temsil eden veya olayın bir parça-
sını oluşturan, akla, maddi gerçeğe ve hukuka uygun ispat araçları olarak 
tanımlanmaktadır10. 

suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin 
gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici ola-
rak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasını (…)”.

10 Öztürk ve diğerleri, s. 265.
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Belirtiler ise, kimi zaman deliller üst başlığı altında incelenmekle birlik-
te, sadece uyuşmazlığı oluşturan olayı değil, “o olayın dahil olduğu daha 
genel bir olayı temsil eden” ispat aracı olarak tanımlanmaktadır11.

Bu kavramları birbirinden ayıran ölçütler ise, öğretinin kendi içinde ve 
uygulamada farklılıklar göstermektedir. Belirti olarak adlandırılan ispat 
araçlarına, delillerin ileri sürülüş yöntemleri bakımından yapılan ayrımda 
yer verilmektedir. Öğretide sıklıkla karşılaşılan bu ayrıma göre, “delillerin üç 
çeşidi vardır: (1) Beyan, (2) Belge, (3) Belirti”12. Bunlardan “beyan” ve “belge” 
delillerinin somut olaya münhasır, yani ispat olunacak olayı doğrudan doğru-
ya ispat eden deliller olduğu, buna karşılık ispat edilecek hususun da dahil 
olduğu daha geniş bir gerçekliğin ispatına yarayan delillerin “belirti” olarak 
adlandırıldığı ifade edilmektedir13.

Yine başka bir tanıma göre, “ispat edilecek olayın dolaylı olarak ispatına 
yardımcı olan ve olaydan geriye kalan her türlü iz ve esere belirti denir”14.

Bu ayrım içerisinde, belirtilerin kendi içinde tabii ve sun’i belirtiler ola-
rak ikiye ayrıldığı, tabii belirtilerin suçun doğal bir kalıntısı olarak sanığın 
iradesi dışında ortaya çıktığı, buna karşılık sun’i belirtilerin ise ispat ama-
cıyla meydana getirildiği ifade edilmektedir15.

Bunun haricinde, başka kaynaklarda “deliller” başlığı altında farklı 
ayrımlara yer verildiği de görülmektedir. Bir görüşe göre deliller, sanık 
açıklamaları ve ikrarı, tanık beyanları, başka kişilerin açıklamaları, belge-
ler, görüntü veya ses kaydeden araçlarla açıklama ve belirtiler olarak altıya 
ayrılmaktadır16. Diğer bir yaklaşım ise, delilleri açıklamalar ve izler olarak 
ikiye ayırmakta, sanık, tanık ve tanık dışında kalanların beyanları ile yazı-
lı açıklama (belge) ve görüntü-ses kaydeden araçlarla açıklama gibi vasıta-
lı açıklamalar dışında kalan, suçla ilgili her türlü (materyal, şekil, baskı ve 
durum) izler arasında ayrım gütmektedir17. Buna göre, “delil olma nitelik-

11 Kunter, Nurullah; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 
7.b., Kazancı, İstanbul, 1981, Kn. 357.

12 Kunter / Yenisey / Nuhoğlu, s. 1345.
13 Bkz. Feyzioğlu, Metin; “Belirtilerin Şüphenin Yenilmesindeki İşlevi ve Benzer İs-Bkz. Feyzioğlu, Metin; “Belirtilerin Şüphenin Yenilmesindeki İşlevi ve Benzer İs-

tinadlara Ait Delil Araçlarının Somut Olayın Çözümünde Birlikte Değerlendiril-
mesi”, Ankara Barosu Dergisi, yıl: 57, 2000, Sy. 1, s. 20.

14 Koca, Mahmut; “Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller”, CHD Aralık 2006, yıl:1, 
Sy. 2, s. 219.

15 Kunter / Yenisey / Nuhoğlu, s. 1392-1393; Ünver, Yener / Hakeri, Hakan; Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 2. b., Seçkin, Ankara, 2010, s. 585-586.

16 Yaşar, Osman; Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu, 2.c., Seçkin, 
Ankara, 2009, s. 1780.

17 Bkz. Öztürk, Cemal; “Delillerde Farklı Bir Sınıflandırma Anlayışı”, Terazi, Yıl 1, 
Sy. 2, Ekim 2006, s. 73.
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lerine sahip olan eşya, emare, şekil, baskı ve belirtiler iz delilleri oluştu-
rurlar”18.

Bunun yanında, belirli bir ispat vasıtasının delil olarak mı, yoksa belirti 
olarak mı sınıflandırılacağı konusunda da kesin bir görüş birliği bulunma-
maktadır. Öncelikle, üzerinde görüş ayrılığı bulunmayan hususlara yer ver-
mek gerekirse: Olay yerinde bulunan parmak izi, tabanca, bıçak gibi suçta 
kullanılan veya sahte para gibi suçtan hasıl olan eşya, sanığın kan grubu, 
hatta suçtan önceki ve sonraki davranışları ve ruhsal durumu dahi birer 
belirti olarak gösterilmektedir19. 

Sonraki dönemlerde, bu listeye başka ispat vasıtalarının da girdiği 
görülmektedir. Örneğin, şüpheli veya sanığın olay anında başka bir yerde 
olduğunun ispatlanması anlamına gelen “alibi”, bir görüşe göre belirtidir20. 
Yine, öğretinin bir bölümü tarafından “delil değerlendirme aracı” olarak 
sınıflandırılan “bilirkişi” ve “keşif” delillerinin de diğer bazı yazarlar tarafın-
dan “belirti” kavramı altında değerlendirildiği görülmektedir21. 

Bu bağlamda, iletişimin denetlenmesi yoluyla elde edilen ses kayıtları 
ile teknik araçlarla izlemede kaydedilen görüntülerin de “belirti delil” olduğu 
bazı yazarlar tarafından ifade edilmektedir22. Bu görüşe göre, “bant kayıtları 
‘belirti delili’ olarak kabul edilirler ve bu nedenle keşfin konusunu 
oluştururlar”23. Aksi yöndeki görüşlere göre ise, usulüne uygun olarak doldu-
rulup muhafaza altına alınmış bulunan bant kayıtları tek başına delil olarak 
kabul edilmelidir24.

b)	Belirtilerin	ispat	değeri	bakımından	yürütülen	tartışma

aa) Genel olarak belirtilerin ispat değeri bakımından yürütülen  
 tartışma

Ceza muhakemesi öğretisinde, özellikle son dönemde “delil” ve “belirti” 
kavramlarının, birbirlerini dışlamaz şekilde kullanıldığı görülmektedir. 

18 Öztürk, s. 75.
19 Kunter, Kn. 357.
20 Öztürk ve diğerleri, s. 301; Özbek, Veli Özer / Kanbur, M. Nihat / Doğan, Koray 

/ Bacaksız, Pınar / Tepe, İlker; Ceza Muhakemesi Hukuku, 2.b., Seçkin, Ankara, 
2011, s. 616.

21 Bkz. Centel/Zafer, s. 254 vd., Ünver/Hakeri, s. 586.
22 Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, s. 1392.
23 Şen, Ersan; Türk Hukukunda Telefon Dinleme, Gizli Soruşturmacı, X Muhbir, 

3.b., Seçkin, Ankara, 2009, s. 113; Centel / Zafer, s. 405. 
24 Özbek ve diğerleri, s. 616, Öztürk ve diğerleri, s. 298. 
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Hatta, bir delilin belirli koşullar altında “belirtiye yaklaştığı”25 veya “belirti” 
olarak adlandırılan bir ispat aracının “önemli bir delil” niteliğinde olduğu26 
şeklinde ifadeler, ceza muhakemesi öğretisinde yer almaktadır. 

Yine, belirti olarak adlandırılan ispat araçlarının tek başlarına mahku-
miyete esas teşkil edemeyeceği, ancak diğer delillerle desteklenirse böyle bir 
ispat değeri kazanabileceği sıklıkla dile getirilen bir görüştür27. Ancak, aynı 
görüşler, belirtilerin bir araya gelmesi neticesinde kişi hakkında mahkumi-
yet hükmü kurulması bakımından yeterli olabilecekleri sonucuna ulaşmak-
tadır28. Benzer bir görüşe göre, “belirtilerin asıl fonksiyonu, somut olaya 
münhasır delil araçlarının değerlendirilmesinde kendini gösterir”29.

Diğer yandan, belirtilerin insan iradesi dışında olduklarından, objektif 
olmaları nedeniyle insan eseri olan beyan ve belge gibi delillere nazaran 
daha önemli olduğu da ileri sürülmektedir30.

Bu gibi ifadeler, deliller ile belirtiler arasında ispat değeri bakımından 
bir derecelendirme yaratıldığı izlenimini uyandırmaktadır ve delillerin mah-
kumiyet hükmünü kurmada belirtilere göre daha değerli olduğu anlayışını, 
yani giderek kanuni delil sistemini çağrıştırmaktadır. 

Halbuki, “deliller hiyerarşisi” kavramı hukuk düzeni ile bağdaşmayan, 
delil serbestisi ilkesi ve vicdani kanaat sistemi ile çelişen bir kavramdır31. 
Bazı delillerin diğerlerinden daha değerli veya önemli olduğu ya da belli 
delillerin her koşulda başka delillerle desteklenmesinin şart olduğu görüşü 
kabul edilmemelidir32. 

25 Özbek ve diğerleri, s. 616. Özbek’e göre, özellikle ses ve görüntü kayıtları, tek 
başına mahkumiyet kararı verilmesine yeterli olmamaları nedeniyle, “belirti’ye 
yaklaşmaktadır.

26 Yaşar, s. 1760: “Belirtiler de kanıtlamaya yardımcı olan olay ve izlerdir. Fren izi, 
kan, tükürük, meni, kovanlar teknolojinin yardımıyla ve DNA analizi nedeniyle 
önemli delil niteliğine bürünebilirler”.

27 Bkz. Feyzioğlu, ABD 2000, s. 21; Parlar, Ali / Hatipoğlu, Muzaffer / Yüksel, Erol 
Güngör, Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller Çapraz Sor-
gu ve İspat, Yayın Matbaacılık, Ankara, 2008, s. 466.

28 Bkz. Feyzioğlu, ABD 2000, s. 22; Öztürk ve diğerleri, s. 301.
29 Feyzioğlu, Metin; Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, US-A, Ankara, 1996, s. 

90.
30 Koca, CHD 2006, s. 219.
31 Ünver, Yener; “Ceza Yargılaması Hukukunda İspata İlişkin Bir Yargıtay İBK’nın 

İncelenmesi”, İÜHFM c. LV, 1996, s. 194. 
32 Eroğlu, s. 8.
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bb) Ses ve görüntü kayıtlarının ispat değeri bakımından
 yürütülen tartışma

Belirtelim ki, ses ve görüntü kayıtlarının delil olarak mı, yoksa belirti 
olarak mı sınıflandırılması gerektiğine ilişkin olarak Türk ceza muhakemesi 
öğretisinde yürütülen tartışmada da, konu büyük ölçüde belirtilerin ispat 
değeri bakımından ele alınmakta, ses ve görüntü kayıtlarının tek başına delil 
olarak kabul edilmesinin mümkün olup olmadığı “tartışılarak” çeşitli sonuç-
lara varılmaktadır. Buna göre, “ses ve/veya görüntü bantları usulüne göre 
doldurulup muhafaza altına alınmamış ve yine usulüne uygun bir şekilde 
mahkemeye delil olarak sunulmuş değilse, söz konusu bantlar hiçbir şekilde, 
tanıklık veya ikrar gibi delil vasfını haiz olamaz. Ancak bir belirti olarak 
değer taşıyabilir”33. 

Yargıtay da, benzer değerlendirmeler neticesinde ses ve görüntü kayıtla-
rına “tek başına delil” değeri tanımamaktadır. Buna göre, “teyp bantlarının 
tek başına delil vasfını haiz olamayacağı düşünülmeden ve dosyada sanıkla-
rın suç konusu sözleri sarf ettiklerine dair banttan başka hiçbir delil bulun-
madığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kurulması bozmayı 
gerektirmiştir”34. Bu ifade de yine deliller hiyerarşisini akla getirmektedir.

33 Öztürk ve diğerleri, s. 299. Belirtilmelidir ki, Öztürk v.d. diğer yandan delil hiye-Öztürk ve diğerleri, s. 299. Belirtilmelidir ki, Öztürk v.d. diğer yandan delil hiye-
rarşisi görüşüne karşı çıkmakta, delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi kar-
şısında bu gibi bir tartışmaya yer olmadığını ifade etmektedirler (krş. aynı eser, s. 
301).

 Bu bağlamda, Öztürk v.d., usulüne uygun doldurulmuş ve muhafaza altına alın-
mış olup, içerik itibariyle muhakeme konusu olay hakkında delil olabilecek bir 
düşünceyi içeren bant kayıtlarının “belge delili” niteliğinde olduğunu savunmak-
tadır (Öztürk ve diğerleri, s. 298). Belirtelim ki, usul kurallarına uyularak alınmış 
ve muhafaza edilmiş bulunan bant kayıtlarının, örneğin bir tanığın adli merciler 
karşısındaki beyanına ilişkin görüntü kaydının belge niteliğinde olduğu, esasen 
Alman öğretisinde savunulan ve azınlıkta bulunan bir görüştür (Bu görüş için 
bkz. Diemer, Herbert; in: Hannich, Rolf (ed.) Karlsruher Kommentar zur StPO, 
6.b., Beck’s, München, 2008, § 249, Kn. 48).

 Ağırlıklı görüşe göre ise, bant kayıtları keşfe tabi nesneler olarak delil niteliğinde 
kabul edilmektedir. Bunun nedeni olarak, ani bir biçimde konuşulmuş olan sözün, 
yazıya dökülmüş olması gereken bir “belge”nin hazırlanmasındaki düşünsel mu-
hakemeden geçmemiş olduğu, bu nedenle de nitelik itibariyle farklı bulunduğu 
yönündeki düşüncelerdir. Bununla birlikte, Alman içtihatları iletişimin denetlen-
mesi yoluyla ulaşılan ve yazıya dökülen kayıtların “belge” niteliğinde olduğu yö-
nünde gelişmiştir (Bkz. Roxin, § 28, Kn. 9).

 Belirtelim ki, yukarıdaki tartışma, ses ve görüntü kayıtlarının delil veya belirti 
olarak nitelendirilmelerine değil, bunların delillerin ileri sürülmesi bakımından 
hangi kategori (beyan, belge, bilirkişilik, keşfe tabi nesne) altında değerlendirile-
ceklerine ilişkin bir tartışmadır. Dolayısıyla, çalışma kapsamında bu sorun daha 
derinlemesine incelenmeyecektir.

34 Ygt. 9. CD, 5 Ekim 1984 t., E. 1984/1835, K. 1984/2346 s. K. için bkz. Öztürk ve 
diğerleri, s. 298.
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Yine, ses ve görüntü kayıtlarının delil niteliği bakımından Türk öğreti-
sinde yürütülen tartışma, bu delillerin güvenilirliğine ilişkin gerekçeleri de 
barındırmaktadır. Buna göre, manyetik kayıtlar üzerinde tahrifat yapılması 
mümkün olduğundan, bunların doldurulma ve muhafazasına ilişkin esaslar 
belli edilmemiş ise, uyuşmazlık konusu olayı temsil edebilmeleri mümkün 
olmadığından, delil olarak nitelendirilemezler35. 

Belirtelim ki, Anayasa Mahkemesi de bir kararında benzer gerekçelerle 
ses bantlarına dayanılarak dokunulmazlığın kaldırılması kararı verilmesini 
yerinde görmemiştir36.

Bu konuda aksi yöndeki görüş ise, ses kayıtlarının tahrif edilmeye ve 
taklide müsait olmasının, sırf bu özellikleri nedeniyle “belirti delili” sayılarak 
mahkumiyete tek başına esas teşkil edemeyeceklerini kabul etmeye yeterli 
bulunmadığını, vicdani delil sistemi çerçevesinde inandırıcı bulunup bulun-
mayacaklarına göre bir sonuca varılması gerektiğini savunmaktadır37. 

cc) Değerlendirme

Yukarıda yer alan tartışmalar, esas itibariyle, ispat vasıtalarının delil 
veya belirti olarak sınıflandırılmasını değil, bunların güvenilirliğini veya 
ispat değerini ilgilendiren tartışmalardır. Burada ifade etmek gerekir ki, söz 
konusu tartışmada, belirli bir ispat vasıtasının delil olma niteliği ile bunun 
güvenilirliği ve ispat değeri arasındaki farklılık sıklıkla görmezden gelinebil-
mekte, bu da sonuçtan nedene doğru bir çıkarsama yapılmasına neden 
olmakta ve dolayısıyla doğru ve hukuk mantığına uygun sonuçlara ulaşmayı 
engelleyebilmektedir.

Bu bağlamda vurgulanmalıdır ki, bir ispat aracının güvenilir olup olma-
dığından hareketle, onun delil veya belirti niteliği yönünde çıkarsamada 
bulunmak yerinde değildir. Gerçekten, tanık beyanının güvenilmezliği karşı-
sında, belirtiye dayanan ispatın hata payından söz etmenin kişiyi yanlış 
yönlendirdiği, gerçekte her türlü delilin az veya çok dolaylı olması nedeniyle, 
bunların her birinde belirli bir hata payının bulunduğunun kabul edilmesi-

35 Öztürk ve diğerleri, s. 299.
36 Kararın uzun bir özeti ve değerlendirilmesi için bkz. Şen, s. 116, dn. 63.
37 Şen, s. 118. Kayıtların “belirti delil” niteliğinde olduğunu savunan Şen’e göre, 

bununla birlikte, “ses kayıtlarının tahrif edilmeye ve taklide müsait olması, sırf 
bu özellikleri sebebiyle ‘belirti delili’ sayılıp, tek başına mahkumiyete esas teşkil 
edemeyeceğini kabul etmek isabetli olmayacaktır. Çünkü vicdani delil sisteminde 
önemli olan, somut olayın özellikleri ve önüne gelen hukuka uygun yolla elde edil-
miş delillerin hakimin vicdanındaki değeri, inandırıcılığı, ikna ediciliği ve şüphe-
sini yenip yenemediğidir”. 
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nin gerektiği de ifade edilmektedir38. Buna göre, “sanık beyanı ve belgeler 
hakimi bağlamadığı gibi, hakim hükmünü emare [belirti] ispatına da dayan-
dırabilir”39. Delillerin bütünsel bir değerlendirme çerçevesinde birbirlerini 
desteklemeleri gerektiği kuralı yalnızca belirli ispat araçları bakımından 
değil, bütün deliller bakımından kabul edilmelidir40. 

Dolayısıyla, cihazlarla yapılan ses veya görüntü kayıtları bakımından 
da, materyalin delil özellikleri taşıması ve hem hukuka uygun, hem de güve-
nilir bulunmasının önemli olduğu kabul edilmelidir41. Deliller hiyerarşisinin 
kabul edilmediği vicdani delil sisteminde, belirli bir ses veya görüntü kaydı-
nın güvenilirliği konusunda şüphe sebebinin bulunmaması ve bu kaydın 
olayı ispat etmesi durumunda, bunların diğer delillere göre daha aşağı 
düzeyde görülmesi bir anlam ifade etmemektedir42.

Bu durum, “belirti” kavramına tamamen şekli bir anlam yüklenmeye 
çalışılmasının bir sonucudur. Bu nedenle, öncelikle belirti kavramını düşün-
sel içerik bakımından tanımlayan ayrım incelenerek, buna dayalı bir sonuca 
ulaşılması daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. 

2.	İspat	aracının	düşünsel	içeriğine	göre	yapılan	ayrım

a)	 Düşünsel	içeriğe	göre	asli	olay	ve	belirti	olay	arasındaki
	 ayrım

aa) Genel olarak 

Öncelikle saptanmalıdır ki, belirti, esas olarak elde bulundurulan ispat 
aracının şeklî içeriğine göre değil, düşünsel içeriğine göre tanımlanması 
gereken bir kavramdır. Bir başka deyişle, bir belge delilinin veya beyan deli-
linin belirti olayları ispat etmesi olanaklı iken, bir bant kaydının veya bir 
nesnenin, işlendiği iddia edilen suçun kurucu unsurlarını, yani asli olayı 
ispatlayan bir delil olarak ortaya çıkması da söz konusu olabilir.

38 Kühne, Hans-Heiner, Strafprozessrecht, 7.b., C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2007, 
§ 50, Kn. 756.

39 Ünver, İÜHFM 1996, s. 194.
40 Bu yönde, bkz. Yıldız, Ali Kemal, “Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değer-Bu yönde, bkz. Yıldız, Ali Kemal, “Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değer-

lendirilmesi”, yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul, 2002, s. 138.

41 Bkz. Ünver, Yener; “Ceza Muhakemesinde İspat, CMK ve Uygulamamız”, CHD, 
Aralık 2006, yıl:1, Sy.2, s. 128.

42 Bkz. Yıldız, Ali Kemal; “Ses ve/veya Görüntü Kayıtlarının İspat Fonksiyonu”, 
CHD, Aralık 2006, yıl:1, Sy.2, s. 260.
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Buna göre, delillerin ileri sürülüş yöntemlerine göre yapılan sınıflandır-
mada “belirti delili” gibi bir kategoriye yer bulunmamaktadır. Deliller, ileri 
sürülüş yöntemlerine göre beyan, belge, bilirkişilik ve keşfe tabi nesneler 
olarak sınıflandırılabileceği gibi, bu sınıflandırmanın başka şekillerde, örne-
ğin sanık beyanı, tanık beyanı, bilirkişilik ve maddi deliller (belgeler ve keşfe 
tabi nesneler) olarak43 yapılması da mümkündür. Delillerin ileri sürülüş 
yöntemine göre yapılan bu şekildeki ayrımlar, çalışmanın konusunun dışında 
kalmaktadırlar. 

Bu anlayışta, ispat araçlarının ispatladıkları olgular, niteliklerine göre 
“asli olay” (Haupttatsache) ve “belirti olay” (Indiztatsache) olarak adlandırıl-
makta, bunların çeşitli şekillerde bir araya gelmesi halinde ise bir “belirtiler 
dizisi” veya “belirtiler zinciri”nden söz edilmektedir44. 

bb) Asli olay ve belirti olay kavramları

İspat vasıtasının düşünsel içeriğini temel alan ayrıma göre, asli olay, 
doğrudan doğruya, maddi-hukuki kurallar altında değerlendirilen maddi 
vakıayı ifade eder. Buna göre asli olay, kendisi vasıtasıyla cezalandırılabilir-
liği gerekçelendiren veya ortadan kaldıran bütün hususları kapsar45, yani 
dış dünyada gerçekleştirildiği iddia edilen fiilin, kanunda düzenlenen suç 
tipinin tipik anlamda oluşmasını ve cezalandırılabilirliği sağlayan bütün 
unsurları (maddi ve manevi unsurlar, hukuka aykırılık, kusurluluk, unsurla-
rın dışında kalan öğeler) bu asli olayın parçasını teşkil eder46. Bunlar, bir 
sanığın mahkeme tarafından üzerine atılı suçtan suçlu bulunması ve hak-
kında mahkumiyet hükmü kurulması için ispatlanması gereken her bir öğe-
dir47. Muhakemede tespit edilen her olayın ispat edilmesi gereklidir. Maddi 
olaylar dışında, failin kastının, saikinin vb. ispat edilmesi de zorunludur48.

Örnek olarak, rüşvet anlaşmasının yapıldığı ana tanık olmuş kişinin 
beyanı, asli olayı ispatlayan bir delildir. Yine, bir kişinin diğer bir kişiyi kas-

43 Kühne, s. 459 vd.
44 Bkz. Eroğlu, Fulya; Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Suretiyle Elde 

Edilen Delillerin İspat Açısından Değeri, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ye-
ditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, s. 7.

45 Roxin, Claus; Strafverfahrensrecht, 25.b., Beck, München, 2005, § 24, Kn. 7. Ese-Roxin, Claus; Strafverfahrensrecht, 25.b., Beck, München, 2005, § 24, Kn. 7. Ese-
rin ispat hukukuna ilişkin bölümünün Türkçe çevirisi için bkz. İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, Güz 2005/2, s. 265-289 (çev. Ye-
ner Ünver).

46 Kindhäuser, Urs; Strafprozessrecht, Nomos, 2006, § 20, Kn. 8. 
47 Bkz. Fischer, Thomas, in: Hannich, Rolf (ed.) Karlsruher Kommentar zur StPO, 

6.b., Beck, München, 2008, § 244, Kn. 4.
48 Ünver, CHD, Aralık 2006, s. 103.
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ten öldürdüğünü mahkemedeki sorgusunda ikrar etmesi, asli olaya ilişkin 
bir delildir. Yine, üzerinde tahrifat yapılmış bir çekin üzerindeki el yazısının 
belirli bir kişiye ait olması da, tahrifatın o kişi tarafından gerçekleştirildiği-
ni, yani asli olayı gösteren bir delil olarak değerlendirilmelidir. 

Buna karşılık, doğrudan doğruya söz konusu fiilin tipik anlamda gerçek-
leşmiş olduğuna ilişkin bulunmayan, ancak şüpheli veya sanığın belirli bir 
suçu işlemiş olduğu şüphesini kuvvetlendiren yan olayları, yani suçun tipik-
lik içeriğini doldurmamakla birlikte, buna işaret eden olaylar, belirti olaylar 
olarak adlandırılır. Bu belirti olaylar, asli olaydan önce veya sonra gerçekleş-
miş olabileceği gibi, asli olayın dahil olduğu olaylar zincirini genel olarak 
temsil eden bilgiler de içerebilir. 

Örnek olarak, şüphelinin, maktulün evinden üzerinde kanlı giysilerle 
çıkması, onun kasten öldürme suçunun faili olduğu şüphesini pekiştiren bir 
özellik taşısa da, ispat edilmesi gereken asli olayın, yani suç tipinin tipik 
unsurlarından birinin parçasını oluşturmamaktadır49. Bu durum, iddia edi-
len fiilin tamamlanmasından sonraki bir olayı temsil etmektedir. Bu nedenle, 
bu olay bir “belirti olay” olarak tanımlanmaktadır50. Belirti olayla eşanlamlı 
olarak, “ispat göstergesi” (Beweisanzeichen) teriminin kullanıldığı da görül-
mektedir51. 

Dikkat edilmelidir ki, belirti olayların ispatında kullanılacak araçlar da, 
yine delillerdir ve delillerin ileri sürülüş yöntemlerine tabidirler. Yani, bir 
tanık beyanının da, bir parmak izinin de, bir belgenin de belirti olayları tem-
sil eden deliller ortaya çıkması mümkündür. Örnek olarak, şüphelinin olay-
dan kısa bir süre önce olay mahalline elinde suç aleti ile geldiğini, ya da 
maktul ile olay öncesinde tartıştığını gören bir tanığın beyanı, bir “belirti 
olay”ı temsil etmektedir. 

Belirti olaylar dahilinde, “yardımcı olaylar”dan da (Hilfstatsachen) söz 
edilmektedir. Bunlar, belirli bir ispat aracının güvenilirliğini veya ispat değe-
rini saptamada kullanılan olaylar olup, belirti kavramının bir alt grubunu 
oluşturdukları kabul edilir. Örnek olarak, tanıklardan birinin akıl sağlığının 
yerinde olmaması, bir yardımcı olaydır52.

Tekrar vurgulanmalıdır ki, bu ayrım çerçevesinde “belirti” terimi hiçbir 
zaman bir ispat vasıtasını betimlemek için değil, ancak bu ispat vasıtasının 
temsil ettiği olayı nitelendirmek için kullanılmaktadır. Yani belirti, kasten 

49 Eroğlu, s. 7.
50 Pfeiffer, Gerd; StPO, 5.b., Beck, 2005, §261, Kn. 5.
51 Bkz. Rahlf, Joachim; in: Joecks, Wolfgang / Miebach, Klaus (ed.), Münchener Kom-Bkz. Rahlf, Joachim; in: Joecks, Wolfgang / Miebach, Klaus (ed.), Münchener Kom-

mentar zum Strafgesetzbuch, Beck, München, c.5, 2007, BtMG § 30, Kn. 48. 
52 Kindhäuser, Kn. 12. 
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öldürme suçunun işlenmesinden sonra şüphelinin elinde yakalanan kanlı 
bıçak değil, şüphelinin elinde kanlı bir bıçakla suç mahallinin çevresinde 
bulunmuş olmasıdır.

Buna göre, “Belirtiler, asli olaylara ilişkin olumlu veya olumsuz çıkarım-
ların yapılmasını sağlayan olaylardır. Birincil belirtiler, yani temel oluşturan 
olaylardır: Bunlar, hakimin kovuşturma sırasında algıladığı, hüküm sırasın-
da betimleyici cümlelerle naklettiği maddi vakıalar veya maddi vakıaya 
ilişkin öğelerdir, yani tanıkların beyan ve davranışları, bilirkişilerin anlatım-
ları, belgelerin lafzı, keşfe tabi nesnelerin yapısı, sanığın açıklamaları ve 
tepkileri, soru ve isnatlar ile yanıtların seyridir” 53. 

cc) Belirtiler zinciri ve belirtiler dizisi

Belirti olaylar bir araya gelerek, bir “belirtiler zinciri” (Indizienkette) 
veya “belirtiler dizisi” (Indizienreihe) oluşturabilir. İki belirtinin birbirinden 
bağımsız olarak aynı belirti olayı temsil etmesi durumunda, bir “belirtiler 
dizisi”nin söz konusu olduğu kabul edilmektedir. Sanık ile maktul arasında, 
olay öncesinde gerçekleşen tartışmaya iki farklı kişinin tanıklık etmesi, buna 
örnek olarak gösterilmektedir54. 

İki belirti delilinin birbiriyle bağlantılı olarak ortaya çıkması halinde ise 
bir “belirtiler zinciri”nden söz edilir. Belirti zincirine örnek olarak, dolaylı 
surette ortaya çıkan ve bir belirti olayı temsil eden deliller verilmektedir. 
Olayın öncesindeki tartışmayı tanığın bizzat görmüş olmayıp, bu bilgiyi 
başka birinden edinmiş olduğu hallerde bu durum söz konusudur55.

dd) Türk öğretisinde ispat aracının düşünsel içeriğine ilişkin
 görüşler

Belirtelim ki, belirti ile delil kavramlarını, ispat aracının şekli değil 
düşünsel içeriğine bağlayan görüşlere, Türk öğretisinde de rastlanmaktadır. 
Buna göre, “mahkemenin hükümle çözmesi gereken asıl olayı ispatlayan 
delillere doğrudan doğruya deliller denilmektedir. Örneğin, bir insan öldür-
me olayını kanıtlayan delil, doğrudan doğruya delildir. (...) Hakkında karar 
verilmesi gereken esas olaya bağlı yan olayları açıklayan deliller ise dolaylı 
delil veya belirti delili olarak adlandırılır”56. 

53 Fischer, Karlsruher Kommentar, § 244, Kn. 5,6.
54 Eroğlu, s. 7; Kindhäuser, § 20, Kn. 10.
55 Kindhäuser, § 20, Kn. 11.
56 Centel/Zafer, s. 207. Ancak ifade edilmelidir ki, delilin temsil ettiği olayın elde 

edildiği kaynağın, olay ile olan bağlantısının doğrudan mı, yoksa dolaylı mı ol-
duğuna ilişkin bir ayrımı ifade eden “doğrudan doğruya delil” ve “dolaylı delil” 
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Yine Türk öğretisinde, “fiili işlenirken gören bir tanık veya görüntü tes-
bit eden bir video kamera”nın, belirtilerin karşısında, doğrudan doğruya delil 
örnekleri olarak verildiğini görmekteyiz57. 

Yıldız da, ispatı gereken olayı doğrudan doğruya ispatlayan her şeyin 
delil olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır: “ses ve/veya görüntü 
kayıtları da bütün diğer deliller gibi, davada ispatı gereken olayı doğrudan 
doğruya ispatlama yeteneğine sahip olabilecekleri gibi; ancak dolaylı olarak 
ispatlama yeteneğine de sahip olabilirler. Örneğin hukuka uygun olarak 
yapılmış bir ses kaydında, sesi kaydedilen kişinin başkasına yönelik hakare-
tamiz nitelikteki açıklamaları, herhangi bir sahtelik şüphesinin bulunmama-
sı durumunda doğrudan delil olarak kullanılabilecektir”. 

Esasen, delil ve belirti ayrımının öğretide genellikle dayandırıldığı 
Kunter de yukarıdaki görüşle bağdaştırılabilecek belirlemelerde bulunmuş-
tur. Kunter`e göre, bir ispat aracının “müşahhas olayı temsil edip etmediği 
hususunda çok dikkatli bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Mesela olay yerinde 
bulunan parmak izi, suçtan evvel veya sonra da meydana gelmiş olabilir. Yine 
bunun içindir ki tabii belirti adı verilen delillerin tek başına ispat kuvveti 
yoktur”58. Bu bağlamda, bir ispat aracının belirti mi yoksa delil mi olduğu, 
onun kendi şeklî içeriğine değil, neyi temsil ettiğine, yani düşünsel içeriğine 
göre belirlenmektedir.

b)	Belirti	ispatı	

aa) Kavram

Ceza yargılamasının temel amacı, maddi hakikatin araştırılmasıdır. 
Bunun için, vicdani delil (delil serbestisi) sistemi getirilmiştir. Ceza davasın-
da her şey delil olabilir ve bu delillerin ispat gücü hakimler tarafından ser-
bestçe, vicdani kanaate göre tespit edilir59. Bu serbesti, hem her şeyin delil 
olarak kabul edilmesi serbestliğini, hem de delillerin serbestçe değerlendiril-
mesi serbestliğini ifade eder60.

kavramları, belirti veya belirti olay kavramları ile eşanlamlı olmayıp, delillerin 
elde ediliş yöntemi ile ilgilidir. 

57 Feyzioğlu, ABD 2000, s. 22. Yine burada da, “doğrudan doğruya delil” teriminin 
“asli olay”, belirti teriminin ise “belirti olayı ispatlayan delil” yerine kullanıldığını 
görmekteyiz.

58 Kunter, Kn. 357. İfade edelim ki, Öztürk v.d. de, olay yerinde bulunan ve suçun 
işlenmesinde kullanılan silahı, olayın bir parçasını oluşturması nedeniyle delil 
olarak kabul etmektedir (Öztürk ve diğerleri, s. 265). Bu kabul, ancak ispat aracı-
nın düşünsel içeriğine göre yapılan ayrım çerçevesinde mümkün olabilir.

59 Ünver, İÜHFM 1996, s. 188.
60 Ünver, İÜHFM 1996, s. 193.
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Belirti olaylar, suç tipinin şüpheli veya sanık tarafından işlendiğini doğ-
rudan göstermedikleri için, ancak düşünsel içeriklerinin ilişkili olduğu konu-
ları kanıtlamış kabul edilebilirler. Bununla birlikte yan olaylar, doğrudan 
doğruya önem taşıyan asli olay bakımından çıkarım yapılmasında kullanıla-
bilirler. Örnek olarak, sanığın başka yerde bulunduğuna yönelik bir “alibi” 
savunmasını çürüten veya sanığın ceza sorumluluğunun ortadan kalkmış 
olduğuna yönelik savunmasının aksini kanıtlayan deliller, tek başlarına 
sanığın suçlu olduğunu kanıtlayamasalar da, pek çok belirti olayın bir araya 
gelmesi, hakimin vicdani kanaatini oluşturması bakımından etkili olabile-
cektir61. Bu şekilde, belirti olaylara dayanılarak yapılan ispata, belirti	ispa-
tı	 (Indizienbeweis) adı verilmektedir. Tanımlamak gerekirse, belirti ispatı, 
hüküm bakımından doğrudan doğruya önemli bulunan asli olaylara, yardım-
cı olaylar (belirtiler, delil göstergeleri) vasıtasıyla çıkarım yoluyla ulaşılma-
sıdır62. 

Belirti olaylar, suç tipinin şüpheli veya sanık tarafından işlendiğini doğ-
rudan göstermediklerinden, ancak düşünsel içeriklerinin ilişkili olduğu 
konuları kanıtlamış sayılırlar. Bununla birlikte, söz konusu yan olaylar, doğ-
rudan doğruya önem taşıyan asli olay bakımından olasılığa dayalı bir çıka-
rım yapılmasında kullanılabilirler63. Örnek olarak, sanığın başka yerde 
bulunduğuna yönelik bir “alibi” savunmasını çürüten veya sanığın ceza 
sorumluluğunun ortadan kalkmış olduğuna yönelik savunmasının aksini 
kanıtlayan bir belirti delili, tek başlarına sanığın suçlu olduğunu kanıtlaya-
masalar da, pek çok belirti olayın bir araya gelmesi, hakimin vicdani kanaa-
tini oluşturması bakımından etkili olabilecektir64. 

bb) Belirti olayların ispat değeri

Belirti olaylara ispat değeri tanınması için, bir belirti dizisinin kesinti-
siz	 olması gerektiği ve ispatladığı yan olayların asli olayla aralarındaki 
bağlantının da ortaya konmasının zorunlu bulunduğu kabul edilmektedir65.

Belirti ispatı, mantık kurallarına dayalı bir çıkarımdan kaynaklanmalı 
ve bilimsel verileri temel almalıdır. Örnek olarak, bir restoranda yediği mid-
yeden Hepatit A hastalığı kaptığını iddia eden bir kişinin durumu gösterile-
bilir66. Bu örnekte asli olay, mağdurun hastalığının restoranı işletenlerin 

61 Roxin, § 15, Kn. 20.
62 Pfeiffer, §261, Kn. 15.
63 Bkz. Eroğlu, s. 9-10, Kindhäuser, § 20, Kn. 10-11.
64 Roxin, Claus; Strafverfahrensrecht, 25.b., Beck, München, § 15, Kn. 20.
65 Engelhart, Hanns; in: Gerd, Pfeiffer (ed.) Karlsruher Kommentar zur StPO, 6.b., 

Beck, München, 2008, § 267, Kn. 18.
66 Örnek için bkz. Nack, s. 1036.
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sorumluluğu çerçevesinde meydana gelmiş olmasıdır. Bu olay hakkında 
hüküm verilebilmesi de, hastalığın ilgili restoranda yenilen midyeden kay-
naklanmış olduğunun kanıtlanmasını gerektirmektedir. 

Midyenin Hepatit A hastalığının tipik bir taşıyıcısı olması, doğrudan asli 
olayla ilgili olmayıp, genelgeçer bir bilimsel veri olarak mantıksal çıkarıma 
dahil edilebilir. Bunun haricinde, mağdurun, temel olayı kanıtlamak amacıy-
la, aynı dönemde aynı restoranda midye yiyen 30 farklı kişinin de aynı has-
talığa yakalandığını göstermesi durumunda, öncelikle bu olayın tespitinin 
mahkemeyi bir belirti	 olaya	götürdüğü kabul edilmelidir, zira 30 kişinin 
aynı anda Hepatit A hastalığına yakalanmış olması da başlı başına asli olayı 
ispatlamak bakımından yeterli değildir. 

Bu belirti olaya ispat değeri tanınabilmesi için ise, öncelikle asli olayın, 
belirti olayın gösterdiği olasılık haricinde bilimsel ve mantıklı bir açıklama-
sının bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Aynı dönemde aynı restoranda 
midye yiyen 30 kişinin, yedikleri midye haricinde bir nedenle aynı zaman 
dilimi içinde Hepatit A hastalığına yakalanmalarının olasılığının saptanma-
sı ve bunun, Hepatit A’nın midyeden kaynaklanması halinde oluşacak olası-
lık ile karşılaştırılması gerekmektedir. Bu tespit, kural olarak bilirkişi ince-
lemesini gerektirecektir. Bütün verilerin, hastalığın tek mantıklı ve bilimsel 
açıklamasının midye olduğunu göstermesi durumunda, belirti olaylara daya-
nılarak hüküm kurulabilecektir67.

Aynı yöndeki bir örnekte, “üç kadının evlendikten sonra sanık lehine 
vasiyetname düzenleyip aynı şekilde ölmelerinin bir tesadüf olamayacağı” 
gerekçesiyle sanık aleyhine hüküm kurmada tek başlarına ispat değeri taşı-
mayan belirti olayların bütünsel değerlendirme çerçevesinde kullanıldığı 
görülmektedir68. 

Bununla birlikte, sanığın üzerine atılı suçu işleyip işlemediği konusunda 
son kararı verecek olan makam, mahkemedir. Mahkeme bunu, delillerin ser-
bestçe değerlendirilmesi ilkesi çerçevesinde, vicdani delil sistemi kapsamın-
da gerçekleştirecek ve bir sonuca varacaktır. Dolayısıyla, belirti olayların bir 
bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, sanığın suçu işlediği yönünde 
vicdani kanaatin oluşması halinde, mahkumiyet hükmünün kurulması 
mümkündür69. Ancak bu noktada vurgulanmalıdır ki, belirti olaylar da, aksi 
kanıtlanıncaya kadar masum sayılma hakkı bakımından asli olaylarla ben-
zer koşullara tabidirler. Yani, sanığın suçluluğunu gösteren belirti olayların 
hükme esas alınabilmesi için, bunların sabit	bulunması	gerekir, zira kişiler 

67 Nack, s. 1036. 
68 Bkz. Feyzioğlu, ABD 2000, s. 34, özellikle dn. 29.
69 Bkz. BGH 5 StR 456/99, 5.7.2000 t. K., NStZ-RR 2000, s. 334.



Erman698 / KÖKSAL BAYRAKTAR’A ARMAĞAN

yalnızca olasılıklara ve şüphe nedenlerine dayanılarak mahkum edilemez-
ler70. 

Gerçekten, vicdani delil sistemi, delillerin keyfi değerlendirilmesi anla-
mına gelmeyip, delil değerlendirmesinde belirli kurallara uymayı gerekli 
kılmaktadır71. “Hür vicdana göre karar verilmesi ilkesi, hukukun buna hiçbir 
usul ve esas getirmeyeceği, sınırlama koymayacağı anlamına gelmez”72. 
Belirtelim ki, Yargıtay da delillerin değerlendirilmesi bakımından belirti 
olayları sanığın lehine ve aleyhine bir biçimde bütünsel bir değerlendirmeye 
tabi tutmakta, ancak buna ilişkin terimleri kullanmamaktadır73. Yargıtay 
10’uncu Ceza Dairesi’nin bir kararına göre, “dosyadaki belge ve bilgilerden, 
sanıkların ticaretini yaptıkları kabul edilen ve iletişimin tespiti tutanağında 
‘cıgara’ olarak belirtilen suça konu maddenin elde edilememesi ve teknik 
yöntemle uyuşturucu madde olup olmadığının saptanamamış olması karşı-
sında; sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine ilişkin tanık S.A.nın soyut 
beyanları dışında kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraatları 
yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir”74. Bu kararda, iletişimin denetlenmesi tutanaklarında yer 
alan ifadeler, sanıklardan kaynaklanmakla birlikte, asli olayı ispatlayan 

70 Eschelbach, Ralf; in: Graf, Jürgen Peter (ed.) Beck’scher Online-Kommentar StPO, 
§ 261, Kn. 10, bkz. www.beck-online.de (erişim tarihi: 1 Ekim 2011). Aynı yönde 
bkz. Feyzioğlu, ABD 2000, s. 39.

71 Feyzioğlu, Metin; Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Yetkin, Ankara, 2002, s. 
148.

72 Feyzioğlu, s. 126.
73 “Sanığın, tanık anlatımlarıyla doğrulanan savunmasının aksine, yönetimi altın-“Sanığın, tanık anlatımlarıyla doğrulanan savunmasının aksine, yönetimi altın-

da bulunan Kuruma ait işyerindeki parmak izinin daha önceki bir tarihe ilişkin 
olmasının olağan bulunması ve bunun başka kanıtlarla desteklenmemiş olması 
karşısında; yüklenen suçu işlediğine ilişkin hukuka uygun, kuşkudan uzak, kesin, 
yeterli ve inandırıcı kanıtlar bulunduğu gözetilmeden, beraati yerine, yazılı şekil-
de hükümlülüğüne karar verilmesi (...)”, Ygt. 6. CD., 26 Mayıs 2005 t., 4998/5390 
s. K., bkz. Parlar/Hatipoğlu/Yüksel, s. 471.

 “Mağdurenin annesi ile uzun yıllara dayalı gayri resmi ilişkide bulunan sanığın, 
bu beraberliği bitirmek istemesi üzerine; mağdurenin zorla ırzına geçtiği iddiası-
nın ortaya atıldığı, akabinde emanete alınan giysiler üzerinde rastlanan sperm 
örneklerinin sanığa ait olmadığının saptanması ve mağdurede darp cebir izinin 
bulunmaması da nazara alındığında (...)”, Ygt. 5. CD., 12 Mayıs 2005 t., 2862/7321 
s.K., Parlar/Hatipoğlu/Yüksel, s. 471.

 “Sanığa ait ayakkabılardaki toprak kalıntılarının olay mahallinde bulunan top-
raktan alınan toprak numunesi ile uygunluğu bulunup bulunmadığının tespiti 
için (...) mukayesesinin yaptırılarak alınacak raporun ve diğer tüm delillerin bir-
likte değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi 
gerekirken”, Ygt. 1. CD., 19 Haziran 2000 t., 4213/1988 s.K., Parlar, Hatipoğlu/
Yüksel, s. 476.

74 Ygt. 10. CD., 2007/10769 E., 2007/12034 K. sayılı Kararı için bkz. Şen, s. 113, dn. 
61.
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nitelikte değildirler, zira işlendiği iddia edilen suçun maddi konusunu teşkil 
eden uyuşturucu maddenin söz konusu olup olmadığı, yalnızca telefon kayıt-
larına bakılarak anlaşılabilecek bir husus değildir. 

Belirti olayların, olay örgüsünün bütününden bağımsız ve tek tek ele 
alınmaları, yanıltıcı sonuçlara ulaşılmasına neden olabilecektir. Tek başına 
önemsiz görünen bir belirti olay, bütünsel değerlendirme çerçevesinde çok 
önemli bir ispat değerine kavuşabileceği gibi, başlangıçta çok önemli gibi 
görünen bir belirti olay, başka olay ve durumların değerlendirilmesi netice-
sinde bu önemini yitirebilir75. 

Değerlendirme	ve	Sonuç

Belirti kavramını, ispat aracının şeklî içeriğine değil, düşünsel içeriğine, 
yani temsil ettiği olayın niteliğine göre tanımlayan görüşler kabul edilmeli-
dir. Bu anlamda, deliller ile belirtiler arasında herhangi bir hiyerarşiden söz 
etmek olanaksızdır, zira belirtiler, ispat araçlarının ileri sürülme yöntemle-
rinden birini oluşturmamaktadır. Yine, mevzuatta yer verildiği biçimi ile 
“belirti” veya “emare” kavramları, doğru bir anlamda kullanılmamışlardır. 
Bunlar, delillerin yanında ve dışında birer ispat aracı olmadıklarından, “delil 
ve emareler”, “deliller veya emareler” ya da “delil, iz, eser ve emareler” gibi 
kullanımlar hatalıdır. Bu gibi kullanımlar, ceza muhakemesi öğretisine 
hakim bulunan görüşler ile bağdaşmadığı gibi, bu çalışma dahilinde kabul 
edilen ve belirti kavramını ispat aracının düşünsel içeriğine göre belirleyen 
görüş ile de çelişmektedirler. Dolayısıyla, bu gibi ifadelerin düzeltilmesi, kul-
lanılış yerine göre “şüphe sebebi” veya “delil” kavramlarına yer verilmekle 
yetinilmesi önerilmelidir.

Belirti, ya da belirti olay, işlendiği iddia edilen suçun cezalandırılabilirlik 
temelini oluşturan unsur ve koşulların dışında kalan, ancak bu suçun iddia 
edildiği şekilde işlendiği yönünde mantıksal çıkarımda bulunmaya olanak 
tanıyan yan olay veya olayları ifade eder. Bu nedenle, bir tanık beyanı bir 
belirti olaya ilişkin olabileceği gibi, bir iz veya görüntü kaydı da asli olayı 
temsil edebilir. 

Bu noktada, görüntü ve ses kayıtlarının delil niteliği üzerinden Yıldız 
tarafından verilen örneğe geri dönülerek, konu daha iyi açıklanabilir. Söz 
konusu örnekte, hakaret suç tipi, ses kaydı üzerinde yer almakla, ses kaydı 
asli olayı temsil eden bir ispat aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı şey, 
rüşvet anlaşmasının veya ihaleye fesat karıştırma eyleminin iletişimin 
denetlenmesi tedbirinin uygulandığı bir telefon konuşması sırasında gerçek-
leştirilmesi veya kameranın kaydettiği bir görüntüde sanığın, maktulün 

75 Eschelbach, Beck’scher Online-Kommentar StPO, § 261, Kn. 10.
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başına ateş ederek onu öldürdüğünün görülmesi durumunda da söz konusu 
olacaktır. 

Buna karşılık, telefonda tamamlanmış olan veya henüz hazırlık aşama-
sında bulunan bir suç hakkında bir ifade kullanılması, veya suçu işleyen 
kişiden başka bir kişinin suçtan söz etmesi durumunda, kayıt içeriği asli 
olayı değil, bir belirti olayı temsil etmektedir. Örneğin, telefonda bir ihaleye 
fesat karıştırma eylemi ile ilgili olarak “X, daha önce Y ile anlaşmıştı, senin-
le de anlaşır” gibi bir konuşmanın geçmesi halinde, bir belirti olayı gösteren 
delil söz konusudur. Bu olay, X’in herhangi bir “ihaleye fesat karıştırma” 
eyleminin unsurlarını doğrudan ispatlamamakta, yalnızca telefonda konu-
şan kişinin X hakkındaki düşüncelerini yansıtmaktadır. Aynı durum, X’in 
kendisinin telefonda bu yönde açıklamalarda bulunması halinde de söz 
konusudur. Bir kişinin, önceden işlediğini iddia ettiği suçlara ilişkin konuş-
malarının ses veya görüntü kayıtlarında yer alması, asli olayı oluşturamaz, 
zira söz konusu suçların bütün unsurları geçmişte gerçekleşip sona ermiştir. 

Dolayısıyla, sadece bu gibi olaylara dayanılarak hüküm kurulması, delil-
lerin değerlendirilmesine ilişkin temel ilkelerden “delilin olaya ilişkin olma-
sı” kuralının ihlali anlamına gelecektir. Gerçekten, vicdani delil sistemi, keyfi 
karar verilmesi anlamına gelmemekte, delillerin değerlendirilmesine ilişkin 
genel ilkeler çerçevesinde bir mantık çıkarımını zorunlu kılmaktadır.

Bu mantıksal çıkarım, asli olaya ilişkin deliller kullanılarak yapılabile-
ceği gibi, belirti olaylar kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Hukuka uygun 
yollarla iletişimi denetlenen bir telefon görüşmesinde, bir kişinin, önceki 
sene gerçekleşen bir kasten öldürme suçunu kendisinin işlediği ve cesedi 
belirli bir yere gömdüğü yönünde beyanına rastlandığını varsayalım: Söz 
konusu suçun işlendiğini gören bir tanığın veya aynı suçu içeren bir görüntü 
kaydının bulunmaması halinde, asli olaya ilişkin bir delil bulunmayacaktır. 
Ancak cesedin telefonda işaret edilen yerde bulunması, asli olaya ilişkin şüp-
heyi yaratan belirti olayın ispat gücünü artırıcı bir faktör olacaktır. Cesedin 
üzerinde, telefon konuşmasını yapan kişiyi işaret eden farklı delillerin, örne-
ğin bir saç telinin veya kumaş örneğinin tespit edilmesi halinde, kesintisiz 
bir belirtiler dizisi ortaya çıkmış olacak ve buna dayanarak hüküm kurulma-
sının önünde bir engel bulunmayacaktır.

Bu örnekte, yalnızca telefondaki itirafa dayanılarak hüküm kurulama-
yacağı kesindir. Ancak bunun nedeni, ikrarın tek başına yeterli bir delil 
olmaması veya telefon kaydının “belirti delil” niteliğinde bulunması değildir. 
Esasen telefon konuşması bir delildir, ancak ispat hukuku anlamında bir 
“beyan delili” veya “ikrar” değil, keşfe tabi bir husustur. Telefonda bir kişiyi 
öldürdüğünü söyleyen kişi hakkında sabit olan olay da, onun bu şekilde bir 
konuşma yapmış olduğu gerçeğinden ibarettir. Yani eldeki delille ispatlan-
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ması gereken asli olaya değil, ancak bir belirti olaya ulaşılabilmektedir. 
Dolayısıyla, yalnızca bu delilden yola çıkılarak mahkumiyet hükmü kurul-
ması, delillerin değerlendirilmesine ilişkin kurallarla çelişecektir. 

Buna karşılık, delilin asli olayı doğrudan temsil etmesi ve delilin güve-
nilirliğine ilişkin somut bir şüphe nedeninin de bulunmaması durumunda, 
sadece buna dayanılarak hüküm kurulmasına bir engel bulunmamaktadır. 
Sanığın mağduru öldürürken çekilmiş video görüntüleri, bu anlamda asli 
olaya ilişkin delil niteliğindedir.

Ancak belirti ispatı bakımından dikkat edilmesi gereken bir husus var-
dır: Hükme esas alınacak belirti olaylar da sabit olmalı, bir başka deyişle 
olasılığa dayanmamalıdır. Bir kişinin, faili bilinmeyen bir kasten öldürme 
fiilini belirli bir kişinin işlediğini üçüncü bir kişiden duymuş olması, bu 
anlamda belirti olayın sabit kabul edilmesi için yeterli olmayan bir tevatür-
den ibarettir. Bu şekildeki bir konuşmanın ses veya görüntü kaydında yer 
alması veya tanık beyanında bulunması arasında, ispat değeri bakımından 
bir fark bulunmamaktadır. Bu şekildeki beyan veya kayıtlara itibar edilmesi 
ve bunların “belirtiler dizisine” dahil edilerek, dizideki boşlukların bu şekilde 
örtülmeye çalışılması, delil değerlendirme ilkelerine aykırılık oluşturacaktır.


