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Eşitliği” Tartışmalarından “Silahlara Veda”ya

 Tuğrul KATOĞLU*

Giriş

Bu çalışmada, savcılık makamı ve savcının konumuna ilişkin önemli 
görülen bazı noktalar üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Yeni kanuni düzen-
lemeler ile öngörülen değişiklikler, aşina olunan bazı konuların tekrar ele 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle 14 Nisan 2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin 
Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile getirilen düzenleme ve değişiklikler, süreli de olsa ceza muhake-
mesinin temel bazı ilkeleri ile çelişmekte, ceza muhakemesinde işbirliği sis-
teminin kabul edildiği Türk hukuk düzeninin sistemsizliğe sürüklendiği 
görülmektedir. Ceza muhakemesi hukukundaki temel bazı ilkelerin dahi 
dikkate alınmadığı bu düzenlemeler dolayısıyla öğretinin önceleri çokça tar-
tıştığı bazı konuların tekrar ele alınması zorunluluğu doğmuştur. Zira temel 
ilkelerin dahi dikkate alınmadığı bir hukuk düzeninde, çoktan bilincine 
varılmış olması beklenen bazı temel kavram ve kurumların tekrar tekrar ele 
alınması kaçınılmazdır. 

Öte yandan, bu son değişiklikler, 2005 yılında yürürlüğe giren Ceza 
Muhakemesi Kanunu’ndaki bazı hükümlerle birlikte değerlendirildiğinde 
sorun içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bilindiği gibi, mülga Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu’ndan farklı olarak Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nda, hakimin delil araştırma yetkisine yer verilmemiştir. Bundan 
hareketle hakimin delil araştırma yetkisi bulunmadığını kabul eden yazar-
lar bulunmaktadır. Bu görüşe itibar edilecek olursa, asliye ceza mahkemele-
rinden süreli olarak savcının uzaklaştırılmasına ilişkin yeni düzenlemenin 
tahmin edilenin ötesinde vahim sorunlara yol açması kaçınılmazdır. 
Duruşmaya katılmayan savcı, sanık lehine delilleri gösteremeyeceği ya da bu 
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evrede delil araştırma gereği duymayacağı gibi, hakim de delil toplayamaya-
cağından ceza muhakemesinin maddi gerçeği bulmak amacından sapacağı 
her türlü kuşkudan uzaktır. Bu konuya çalışmanın ilgili bölümünde değini-
lecektir. 

Yeni düzenlemeler içerik yönünden olduğu kadar, kanun hazırlama tek-
niği de eleştiriye açıktır. Söz konusu düzenleme ve değişiklikler, son yıllarda 
sıkça tercih edilen bir biçimde “torba yasa” çıkarılmak suretiyle yapılmıştır. 
6217 sayılı Kanun’da, Kanun’un adıyla bağdaşmayan konuların da düzenlen-
diği görülmektedir. 

Savcının asliye ceza mahkemesinden süreli olarak uzaklaştırılması, 
kanun yolu yargılamalarında tebliğname düzenlenmesinden geçici olarak 
vazgeçilmesine ilişkin hükümler, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlük 
ve uygulanmasına ilişkin 5320 sayılı Kanun’a geçici hükümler koyulmak 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi, belli bir kanuna ilişkin uygulama kanunları, belli bir nor-
matif düzenlemeden bir başka normatif düzenlemeye geçiş rejiminin esasla-
rını belirler. Temel bir kanundan bir diğerine geçiş sancıları, olabilecek hak 
kayıpları, adalet duygusunu zedeleyecek uygulamalar ve çeşitli teknik 
sorunlar bu şekilde önlenmeye çalışılır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bir kanunun uygulanmasına dair kanunun, bu kanun yürürlüğe gir-
mesinden altı yıl sonra değiştirilerek yeni ve süreli düzenlemeler öngörülme-
si eleştiriye ve tartışmaya açıktır. 

Son düzenlemelerle ortaya çıkan ve herhangi bir muhakeme sistemi ile 
tam anlamıyla bağdaştırılması mümkün olmayan yeni durumun daha iyi 
sergilenebilmesi bakımından, öncelikle savcının taraf olup olmadığı ve haki-
min delil toplama yetkisi bulunup bulunmadığı konularındaki tartışmalar 
gerekli olduğu ölçüde hatırlatılmaya çalışılacaktır.

1. Savcının Taraf Olup Olmadığı Sorunu Üstüne Yeniden

Savcının taraf olup olmadığı uzun tartışmaların konusu olmuştur1. 
Bugün de farklı görüşler varlığını korumaktadır. Savcının taraf olduğu kabul 
edildiği takdirde, savcıyı süreli olarak asliye ceza mahkemelerinden çıkaran 
düzenlemenin, tüm muhakeme dallarının ortak özelliklerinden bir olan 
tarafların mevcudiyetini bertaraf ettiğini söylemek mümkündür. Ceza davası 
kamusaldır. İddia kamusaldır. Ama iddiacı, duruşmaya katılmayacaktır. 

Bilindiği gibi, bir görüşe göre savcı taraf değildir. Savcının taraf olmadı-
ğı savunanların gerekçelerinden biri savcının kendi menfaatini değil toplu-

1 Farklı görüşlerin ayrıntılı tahlili için bkz. Selahattin Keyman, Ceza Muhakeme-
sinde (Asıl Ceza Muhakemesinde) Savcılık, Ankara, 1970, s. 147 vd..
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mun menfaatini korumasıdır. Buna göre sanığın menfaati ile savcının men-
faati zıt değildir2. Savcı şüpheli ve sanığın haklarının da koruyucusu olduğu-
na göre taraf olmamalıdır3. 

Savcının taraf olmadığını savunanlar tarafından ileri sürülen bir başka 
gerekçe, savcının, devletin bir organı olmasıdır. Bu nedenle davada taraf 
olmamalıdır. Hakim nasıl sanık karşısında taraf olmuyor ise savcı da taraf 
olmamalıdır.

Savcının taraf olduğunu savunanlar bunu farklı biçimlerde ifade etmiş-
lerdir. 

Savcı sanık lehinde taleplerde bulunabilmesine, sanık lehine hususları 
da gözetmek zorunda olmasına rağmen taraftır. Zira taraf özelliği muhakeme 
hukuku ilişkisinden kaynaklanmalıdır4. 

Savcı aynı müdafi gibi taraftır ve suçtan zarar gören toplumun hakkını 
savunmaktadır5. Savcı, zarar gören toplumun tarafı sıfatıyla faaliyetini 
yürütmektedir6.

Savcı makam itibariyle taraftır7. “Savcı muhakeme ilişkisinin süjesidir, 
fakat bu süjelik kendisine savcılık makamını işgal etmesi dolayısı ile veril-
miştir. Savcılık makamı ise, suçtan zarar gören taraflardan biri Devletin 
iddia görevini yapmak üzere kurduğu bir makamdır”8. Savcı da devlet adına 
iddia makamını işgal etmektedir9.

Savcı, “herhangi bir davacı gibi şahsen taraf değildir”. Belli hallerde 
iddianame düzenlememe yetkisi verilen, sanığın lehine hususları da gözet-

2 Bkz. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu; Muhakeme Hukuku Dalı 
Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. b., İstanbul, Beta, 2006, s. 375.

3 Bahri Öztürk, Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Özge Sırma, Yasemin F. 
Saygılar, Esra Alan; Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. 
b., Ankara, Seçkin, 2010, s. 211. Benzer görüş, Yener Ünver, Hakan Hakeri; Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 4. b., Ankara, Adalet, 2011, s. 191. 

4 Bkz. Kunter, Yenisey, Nuhoğlu; s. 375.
5 Tosun, s. 566.
6 Keyman, s. 179.
7 Keyman, s. 178; Kunter, Yenisey, Nuhoğlu; s. 375; Nevzat Toroslu, Metin Feyzioğlu; 

Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. b., Ankara, Savaş, s. 118; Nur Centel, Hamide 
Zafer; Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. b., İstanbul, Beta, s. 110. 

8 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu; s. 375.
9 Hakan Karakehya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi (Adil 

Yargılanma Hakkı) Bağlamında Ceza Muhakemesinde Duruşma, Ankara, 
Savaş, 2008, s. 58.
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mekle yükümlü bulunan savcının şahsı yönünden davacı olmadığı kabul 
edilmelidir. Muhakeme zorunlu olarak iddia makamını gerekli kılar10. 

Gerçekten de savcı makam itibariyle taraftır. Konu ceza muhakemesinin 
amacına ve muhakeme hukuku ilişkisine göre ele alınmalıdır. 

Bilindiği gibi, ne sanığın peşin olarak suçlu sayılması ne de peşin olarak 
masum kabul edilmesi gerekir. Önemli olan maddi gerçeğin bulunmasıdır. 
Suçlunun cezalandırılmasında da, masumun cezalandırılamamasında da 
toplumun yararı vardır. Dolayısıyla savcı, kamusal iddia makamını işgal 
ederken, maddi gerçeği araştıracak ve bu suretle toplumun menfaatlerinden 
yana taraf olacaktır. 

Öte yandan yargılama yapılabilmesi için iddiaya ve davaya gerek vardır. 
Dava, iddianın incelenmesini mümkün kılan araçtır. “Davasız yargılama 
olmaz” ilkesi gereği yargılama organının harekete geçebilmesi, yargılama 
yapılabilmesi için, uyuşmazlığın bu organın önüne dava ile getirilmesi gere-
kir. Bu görevi yerine getiren makam savcılık, süje ise savcıdır11. Dava açanın 
taraf olmadığı söylenemez. 

Kanun’da, savcının taraf olarak öngörüldüğü düzenlemeler de vardır. 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun istinaf isteminin tebliği ve cevaba ilişkin 
277, temyiz dilekçesinin tebliği ve cevaba ilişkin 297, Yargıtay’da duruşmalı 
incelemede usule ilişkin 300. maddelerinde savcının taraf olarak kabul edil-
diği görülmektedir12.

CMK 277. Maddesinin ilk fıkrasında “276 ncı maddeye göre hükmü veren 
mahkemece reddedilmeyen istinaf dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir 
örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir” dendikten sonra ikinci fıkranın ilk 
cümlesinde “karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt 
kâtibine yapılacak bir beyanla da cevabını verebilir” hükmüne yer verilmiş-
tir. Maddede savcı, sanığın karşısında, taraf olarak kabul edilmiştir.

CMK’nun 297. maddesi bakımından da durum aynıdır. Temyiz dilekçesi-
nin tebliği ve cevaba ilişkin maddenin ilk fıkrasında “296. maddeye göre 
hükmü veren bölge adliye mahkemesince reddedilmeyen temyiz istemine iliş-
kin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tari-
hinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir” denmekte ve 
savcı da taraf olarak kabul edilmektedir. Savcının da sanığın da dilekçeleri 
karşılıklı olarak tebliğ edilecektir. 

10 Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Hukuku, C. I, Ankara, Seçkin, 2007, s. 112. 
11 Toroslu, Feyzioğlu; s. 28-29.
12 Toroslu, Feyzioğlu; s. 118.
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Nihayet CMK’nun Yargıtay’da duruşmalı incelemede usule ilişkin 300. 
maddesinin ikinci fıkrasında, “Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
veya yerine görevlendirdiği Yargıtay Cumhuriyet savcısı, sanık, müdafii, katı-
lan ve vekili iddia ve savunmalarını açıklar. Temyizi istemiş olan tarafa önce 
söz verilir” hükmüne yer verilmiştir. Cumhuriyet savcısı da temyiz kanun 
yoluna başvurabildiğine göre taraf olduğunun kabulü zorunludur.

Gerek CMUK m. 159 gerek CMK m. 160/f. 2, de öngörülen sanığın lehine 
delilleri toplama, bu yöndeki hususları göz önünde bulundurma yükümlülü-
ğü, savcının kamusal iddia makamını işgal ettiği ve maddi gerçeği arayarak 
kamu yararını gözetmesi gerektiği dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Öte yandan CMUK ve CMK’nda öngörülmüş olan ve hakimin tarafsızlı-
ğını güvence altına almaya yönelik red kurumu savcı bakımından kabul 
edilmemiştir.

Tarafsızlık, uyuşmazlıkla ilgili önyargı yokluğunu gerektirir. İddiada 
bulunan, dava açan bir süjenin önyargılı olmadığını söylemek mümkün 
değildir.

Kamu hukuku alanındaki muhakeme dallarında taraf yararı değil kamu 
yararı gözetilir. Bu nedenle re’sen tahkik kabul edilmiştir. İdari yargıda da 
durum böyledir. 

Bu nedenle ceza muhakemesinde, medeni muhakemedeki kanuni delil 
sistemi ve delil sınırlamaları kabul edilmemiştir. 

Bu nedenle, medeni muhakemede olduğu gibi bir ispat yükü dağılımı söz 
konusu değildir. Sanık lehine hususların gözetilmesinde de kamu yararı var-
dır. Zira kamunun ve toplumun yararı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasın-
dadır. Sanık lehine olan hususların savcı tarafından dikkate alınması adil 
yargılanmanın bir gereğidir. Savcı bu nedenle de sanık lehine delilleri topla-
makla yükümlü kılınmıştır13. 

Sonuç olarak savcı ceza muhakemesinde taraftır. Yeni düzenlemelerle 
taraf olan savcının sulh ceza mahkemelerinden sonra asliye ceza mahkeme-
lerinden de uzaklaştırılması söz konusu olmaktadır.

2. Hakimin Delil Araştırma Yetkisi

Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. 
Medeni muhakemedeki kanuni delil sistemi ve ispat yükü sınırlamalarına 
ceza muhakemesinde yer verilmemesine, vicdani delil ve vicdani kanaat sis-

13 Karakehya, s. 55.
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teminin kabul edilmesine karşın, yürürlükteki ceza muhakemesi kanunun-
dan hakimin delil araştırma yetkisine yer verilmemiştir. Yeni CMK sistemine 
göre delillerin sadece soruşturma evresinde toplanacağı, bu sistemde mahke-
me makamının delil toplayamayacağı, delil toplanmadan düzenlenen iddia-
namenin bu makam tarafından iade edileceği, kovuşturma evresinde delil 
toplanması gerekirse bunun savcılık marifetiyle yapılacağı belirtilmektedir. 
Bu görüşü savunan yazarlar, kovuşturma evresinde de delil toplanmasının 
mümkün olduğunu belirtmektedirler14. Nitekim CMK’nun 207. maddesinde 
delil ve olayın geç bildirilmesinin, delil araştırılması isteminin reddini gerek-
tirmediği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile hakimin savcıya benzemekten kurtarıldığını düşünen-
ler bulunmakla birlikte, önemli olan ceza muhakemesinin amacıdır. Bu amaç 
da maddi gerçeğin bulunmasıdır. Hakimin delil araştırma yetkisi bu amaç 
dolayısıyla muhakemenin vazgeçilmez unsurudur. Mülga CMUK’ndaki 
düzenleme, ceza muhakemesi hukukunun amacına uygun bir düzenleme idi. 
Delil serbestisinin ve vicdani delil sisteminin kabul edildiği, hakimin vicdani 
kanaatine göre hüküm verdiği bir yapıda, delil araştırma yetkisinin kanunda 
öngörülmemesi yerinde olmamıştır.

Bununla birlikte, hakimin vicdani kanaatine göre hüküm verdiği, delil-
leri serbestçe değerlendirdiği, bilirkişi raporuyla bağlı olmadığı bir sistemde, 
delil araştırma yetkisinin bulunduğu, bu yetkinin vicdani kanaat sistemine 
içkin bulunduğu kabul edilmelidir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Hakimin 
delil araştırma yetkisine açıkça yer verilmemiş olmakla birlikte, vicdani 
kanaat sisteminin, delil değerlendirme serbestisinin bu yetkiyi de içerdiği 
düşünülmelidir. Aksi düşüncenin kabulü, savcının katılmadığı duruşma dev-
resinde sanık lehine delillerin araştırılması görevinin sadece sanığa ve 
müdafiine bırakılması sonucunu doğurur. Bu konuya aşağıda değinilecektir. 
Nitekim, hakimin delil toplama yetkisi bulunmadığını savunan bazı yazarlar 
da, soruşturma evresinden sonra delil toplatma gereği duyulması halinde 
mahkemenin savcılık marifetiyle bunları elde edeceğini söylemektedirler15. 
Bu durumda, mahkeme makamının delil toplanmasına gerek görebileceği ve 
bu yönde istemde bulunabileceği kabul edilmiş olmaktadır. Yani mahkeme 
makamının delil toplatması önünde ilkesel bir engel yoktur. Delilin toplan-
ması kararını mahkeme makamı verebilecektir. Karar sahibi mahkeme 
makamı olacak, savcılık bu kararın uygulanması bakımından vasıta teşkil 
edecektir. 

Öte yandan, uygulamada sanık aleyhine delil gösterilmeksizin düzenlen-
miş iddianamelerle karşılaşılmaktadır. Bu iddianamelerin iade edilmediği 

14 Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma, Saygılar, Alan; s. 303.
15 Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma, Saygılar, Alan; s. 303.
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örnekler de gözlenmektedir. Hatta sadece sanık lehine hususların gösterildi-
ği ve iade edilmemiş iddianameler dahi vardır. Bu nedenlerle de mahkeme 
makamının delil araştırması, delil toplanması konusunda karar vermesi 
gerektiği kabul edilmelidir.

3. Kamusal İddia Makamından Yoksun Yeni Asliye Ceza
 Mahkemeleri

Yukarıda da değinildiği gibi, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin 
Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair 
Kanun ile süreli de olsa asliye ceza mahkemelerinde savcının muhakemeye 
katılmaması öngörülmüştür.

Yine yukarıda belirtildiği gibi, söz konusu düzenleme, Kanun’un 26. 
maddesi ile CMK’nun yürürlük ve uygulamasına ilişkin 5320 sayılı Kanun’a 
geçici maddeler eklemek suretiyle yapılmıştır. 

5320 sayılı Kanun’a 6217 sayılı kanun ile eklenen Geçici 3. maddede 
“1/1/2014 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalar-
da Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısı-
nın görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıveril-
meye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvura-
bilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir” hükmüne yer 
verilmiştir. 

Öte yandan aynı kanunla eklenen Geçici 4. maddede de tebliğname 
düzenlenmesi süreli olarak kaldırılmaktadır. Buna göre, “Bölge adliye mah-
kemelerinin 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanunun 
geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama 
tarihinden altı ay sonra başlamak üzere üç yıl süreyle yapılacak kanun yolu 
incelemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtayda tebliğname 
düzenlenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.” 

Aşağıda, düzenlemeye ilişkin sorunlar yöntem ve kapsam bakımından 
ayrı ayrı ele alınacaktır.

a. Düzenlemeye İlişkin Yöntem Sorunları

Düzenleme ve değişikliklerin öngörüldüğü 6217 sayılı kanunda, yargının 
işleyişinin hızlandırılması ile ilgisi olmayan hükümlerin bulunduğu derhal 
göze çarpmaktadır. Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, özelleş-
tirme kapsamından çıkartılmış olsalar dahi sermayelerindeki kamu payının 
%50’nin altına düştüğü kuruluşların Sayıştay denetimi dışında tutulmasını 
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öngören Geçici 1. maddenin, her halde Kanun’un amacıyla bir ilgisi yoktur. 
Yine geçerli mazerete dayalı olarak askerlik şubelerine gelemeyen yükümlü-
lerin bakaya sayılmayacağına ilişkin düzenleme (6217 s.k., m. 1), son yokla-
mada bulunmaları gereken yere gelmeyen yükümlülere ve yoklama kaçağı 
iken erteletme kararı alanlara ilişkin düzenlemelerin (6217 s.k., m. 3) yargı 
hizmetlerinin hızlandırılması ile bir ilgisi yoktur. Kanun’un adına kanma-
dan, bir “torba yasa” olduğu kabul edilmelidir. Özel bir amaca yönelik olarak 
çıkarılan Kanun’a, bu amaçla ilgisi olmayan hükümler de konmuştur. 

Bir başka tuhaflık tebliğname düzenlenmesinden geçici olarak vazgeçil-
mesini öngören hükmün ancak, istinaf sisteminin ve bölge adliye mahkeme-
lerinin faaliyete başlamasından itibaren altı ay sonra uygulanmaya başlaya-
cak olmasıdır. Süreli düzenlemeler, genellikle olağan olmayan durumların 
üstesinden gelmek için yapılır. Örneğin “yargı hizmetlerinin hızlandırılması”na 
ilişkin bu kanun, yargılamaların uzadığı yönündeki şikayetlerle de kendini 
gösteren güncel bir sıkıntının üstesinden gelmek amacıyla çıkarılmıştır. 
Bununla birlikte, güncel sıkıntıyı aşmaya yönelik düzenleme, muhayyel bir 
tarih başlangıç noktası kabul edilerek, bu tarihten itibaren altı ay sonra 
uygulanacaktır. 

6217 sayılı Kanun bir torba kanundur ver çok kısa bir süre önce kabul 
edilen ya da yürürlüğe giren kanunlarda değişiklik yapmıştır. Bunun da 
yasama ciddiyetiyle bağdaştırılması mümkün değildir. Bu bir sınama yanıl-
ma yasama yöntemidir. “Kervan yolda düzülür” deyiminin kanun yapma 
pratiğinde somutlaşmış halidir.

Yöntem sorunlarından daha vahimleri hiç kuşkusuz içeriğe ilişkin olan-
lardır.

b. Düzenlemelerin Esasına İlişkin Sorunlar 

Torba kanun ile 14 Nisan 2011 tarihinde getirilen düzenleme, çelişme, 
hükmün kollektif oluşu, hakimin tarafsızlığı gibi ceza muhakemesinin başlı-
ca ilke ve özellikleri ile çatışmaktadır.

aa. Çelişme ve Hükmün Kollektif Oluşu Bakımından 6217 Sayılı  
 Kanun 

Bilindiği gibi, asliye ceza mahkemesi, asıl ceza mahkemesidir. Ağır ceza 
ve sulh ceza mahkemelerinde görülen davalar dışındakilere asliye ceza mah-
kemeleri bakmaktadır. Bu durumda Kanun’da öngörülen süre boyunca asıl 
ceza mahkemesinde savcı görev yapmayacaktır. Yeni kanundaki düzenleme-
nin, hakimin delil araştırma yetkisini kaldırdığının kabulü halinde, hakimin 
delil araştırması da mümkün olmayacaktır. Sanık lehine hususları da göze-
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tecek savcı duruşmaya katılamayacaktır. Sonuç olarak maddi gerçeğin 
bulunması güçleşecektir. 

“..Ferdi hükmün ortaya çıkabilmesi için tek bir süjeye ait düşüncenin 
kendi içinde ikiye ayrılması yetmektedir. Buna mukabil, kollektif hükmün 
(yani varılan hakikatin) herkes için geçerli olabilmesi ise, muhtelif süjelere ait 
düşüncelerin birleşmesi halinde mümkün olabilmektedir.”16 Tüm süjelerin 
görüşlerini ortaya koymaları, gerçeği muhakeme etmeleri gerekir. Herkes 
için bir tek maddi gerçek olacağı için, bunun herkes tarafından muhakeme 
edilmesi zorunludur. Bir muhakeme hukuku süjesinin kendi görüşünü diğer 
süjelerin görüşleri ile karşılaştırmak olanağından yoksun bırakılması halin-
de bir muhakeme yapıldığından bahsedilemeyecektir. Böyle bir faaliyet 
muhakeme sayılamayacaktır17. 

Hükmün kollektif olarak verilebilmesi için gerekli olan yöntem ya da 
sistemin adı “çelişme”dir. Çelişme içinde savcının çok önemli bir rolü vardır. 
Çelişme, muhakeme süjelerinin kendi görüşlerini, değerlendirilmek üzere 
diğer süjeleri önüne koymasıdır. Tez ve antitez olmadan çelişme de olmaz. 
Ceza muhakemesinde çelişme iddia, savunma ve yargılama makamı arasın-
da gerçekleşir. Kollektif hüküm, en az üç hüküm barındıran bileşik bir 
hükümdür. Bunun için, hükmün hazırlanmasına en az üç süjenin katılması 
gerekir18. Karşılıklı yorum yapma olanağının bulunmadığı bir sistem çelişme 
olarak adlandırılamaz19. Çelişme, tüm duruşma devresinde devam etmelidir. 
Nitekim, savcının, kamu davası açmasının yanı sıra bu davayı yürütmekle de 
yükümlü kılınmasının nedenlerinden biri de budur. 5235 sayılı Adli Yargı İlk 
Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve 
Yetkileri Hakkında Kanun’un 20. maddesinin ilk fıkrasında savcıya, duruş-
malara katılma görevi verilmiştir. Hükmün kollektif olması, süjelerin tatmin 
olmasını sağlar, hükmün bağlayıcılığını pekiştirir. Hükmün herkesçe kabul 
edilebilir olmasına olanak verir20. 

Bilindiği gibi, savcının hükmün verilmesine katılması çeşitli yaptırım-
larla da teminat altına alınmıştır. Bu çerçevede, mülga CMUK ile CMK’nun, 
savcının duruşmaya gelmemesinin temyiz incelemesi sırasında mutlak 
bozma nedeni olarak kabul edileceğini öngören sırasıyla 308 ve 289. madde-
lerini dile getirmek gerekir. Bu hükümler, savcının duruşmada bulunmasının 
sistem bakımından önemini göstermektedir. 

16 Keyman, s. 24, 25.
17 Keyman, s. 25.
18 Keyman, s. 26, 27.
19 Karakehya, s. 222.
20 Karakehya, s. 74-76.
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Yeni düzenleme ile ortaya çıkan durum, ceza muhakemesi sisteminin 
özüne aykırıdır. Çelişme ortadan kalkmakta, hakimlik makamı dejenere edil-
mektedir. Delil toplama yetkisinin kaldırıldığı yönündeki görüş kabul edilir-
se, savcı görüntüsünden uzaklaştırılmaya çalışıldığı ileri sürülen hakim bu 
düzenleme ile kaçınılmaz olarak hem iddia hem de yargılama görevini yerine 
getirecektir. 

bb. Hakimin Tarafsızlığı Bakımından 6217 Sayılı Kanun

Kamusal iddianın temsil edilmediği duruşma devresinde hakimin, savcı-
nın da rolünü üstlenmesi olasılığı, tarafsızlığını ciddi biçimde kuşkuya düşü-
recektir. Bu durum muhakemede bir süjenin hem iddiacı hem de hakim ola-
mayacağı yönündeki hukukun genel ilkesi (nemo judex in sua causa) ile 
bağdaştırılamaz. 

Bu ilke aslında zaten iddianamenin iadesi kurumu dolayısıyla zarar 
görmüştür. Zira iddianame görevli mahkeme makamına inceletilmekle bir 
önyargı yaratılmakta, savcı sadece iddianame düzenlemekte, mahkemenin 
kabulüyle dava açılmış sayılmakta ve adeta dava mahkemeye açtırılmakta-
dır. Bu durumun davacısız hakim olmaz (nemo judex sine actore) ilkesi ile de 
bağdaştırılması mümkün değildir.

Bu durumda hakimin tarafsızlığını kovuşturma süresince koruması bek-
lenemeyecektir.

cc. Ceza Muhakemesi Sistemleri Bakımından 6217 Sayılı Kanun

Türkiye’de benimsenen ceza muhakemesi sisteminin işbirliği sistemi 
olduğu kabul edilmektedir. Bilindiği gibi işbirliği sistemi, tahkik sisteminin, 
soruşturmanın gizliliği gibi bazı özellikleri ile itham sisteminin sözlülük ve 
açıklık gibi bazı özelliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 

Söz konusu düzenleme, işbirliği sisteminin özüne aykırıdır. İddia maka-
mını işgal eden süjenin davayı yürütmemesinin itham sistemi ile bağdaştı-
rılması mümkün değildir. Zira itham sisteminde muhakeme, itham eden ile 
itham edilen arasındaki bir diyalogdur21. Savcının duruşmaya çıkmaması 
halinde bu diyalogun gerçekleşmesi mümkün değildir.

Yeni düzenleme tahkik sistemi ile de bağdaşmamaktadır. Tahkik siste-
minde hakimin delil toplama yetkisi vardır. Hakimin delil araştırma yetkisi-
nin bulunmadığını savunan görüş kabul edildiği taktirde yeni düzenleme 
dolayısıyla işbirliği sistemi tahkik sistemine de dönüşmemektedir. 

21 Toroslu, Feyzioğlu; s. 41.
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dd. Asliye Ceza Mahkemesinden Uzaklaştırılan Savcıya Kanunen 
 Sahip Olmadığı Bir Yetkinin Tanınması 

6217 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi bir vahim sorun daha barındır-
maktadır. Bilindiği gibi, başvuru üzerine tutuklunun salıverilmesine ilişkin 
kararlara savcılığın itirazı yolu kapalıdır. Geçici birinci madde ile savcının 
salıverme kararlarına karşı itiraz yoluna başvurabilmesini teminen dosya-
nın savcılığa gönderilmesi öngörülmüştür. Uygulamada, kanuna aykırı 
biçimde salıverme kararlarına savcılıkça itiraz edildiği ve bu itirazların da 
kabul edilebildiği görülmektedir. Madde, bu haliyle, kanuna açıkça aykırı bu 
uygulamaları adeta meşrulaştırmaktadır. 

Sonuç

Savcı makam itibariyle taraftır. Savcı devlet adına iddia makamını işgal 
etmektedir. Muhakeme zorunlu olarak iddia makamını gerekli kılar. Konu 
ceza muhakemesinin amacına ve muhakeme hukuku ilişkisine göre ele alın-
malıdır. Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğin bulunması olduğuna 
göre savcının sanık lehine olan hususları da dikkate alması doğaldır ve taraf 
sıfatına da engel değildir. İddia eden tarafın duruşmada bulunması gerekir. 

Ceza muhakemesinin amacına ulaşılabilmesi için tüm süjelerin görüşle-
rini ortaya koymaları, maddi gerçeğin herkes tarafından muhakeme edilme-
si zorunludur. Gerçekten de bir muhakeme hukuku süjesinin kendi görüşünü 
diğer süjelerin görüşleri ile karşılaştırmak olanağından yoksun bırakılması 
halinde bir muhakeme yapıldığından bahsedilemeyecek, bu faaliyete muha-
keme adı verilemeyecektir. 

Savcının duruşmaya katılmaması halinde hükmün kollektif olarak veri-
lebilmesi için gerekli olan çelişmenin varlığından bahsedilemeyecektir. Tez 
ve antitez olmadan çelişme de olmaz. Ceza muhakemesinde çelişme iddia, 
savunma ve yargılama makamı arasında gerçekleşir.

Çelişmenin ortadan kaldırılması ile hakimlik makamına yüklenen 
görevler artmakta, hakime savcılık yaptırılmaktadır. Bir taraftan “hakimi 
savcı gibi davranmaktan kurtarmak” amacıyla hakimin delil araştırma yet-
kisi açıkça öngörülmemekte, öte yandan sanık lehine hususları da gözetecek 
ve bu yöndeki delilleri de toplayacak olan savcı duruşmadan uzaklaştırıl-
maktadır. Delil toplama yetkisinin kaldırıldığı yönündeki görüş kabul edilir-
se, savcı görüntüsünden uzaklaştırılmaya çalışıldığı ileri sürülen hakim bu 
düzenleme ile kaçınılmaz olarak hem iddia hem de yargılama görevini yerine 
getirecektir. Bu da hakimin tarafsızlığını zedeleyecektir. 

Yeni düzenleme, duruşmayı sözlü bir diyalog ve çelişme olarak kabul 
eden itham sistemine benzememektedir. Eğer hakimin delil toplama yetkisi-
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nin bulunmadığı yolundaki görüşe itibar edilirse yeni düzenlemenin tahkik 
sistemiyle de ilişkisi bulunmadığı görülecektir. İddia makamında bir süjenin 
bulunmadığı bir sistem işbirliği sistemi de değildir. Türkiye’de artık ceza 
muhakemesinin bir sistemi yoktur. 

Uygulamada savcıların çalışmadığı yolunda yakınmalara tanık olun-
maktadır. Hatta mahkemesinde savcı istemeyen hakimlerin bulunduğu bile 
görülmüştür. Böyle bir sorun var ise, çaresi doğru denetim ve mesleğe alına-
cak kişilerin doğru seçilmesidir. Bu tür yakınmalar dikkate alınarak süreli 
yeni düzenlemenin sürekli bir düzenlemeye dönüşmesi olasılığı da yok değil-
dir.

İşyükü de böyle bir düzenleme için gerekçe olamaz. Hastanelerde de 
işyükü ağırdır. Nasıl hasta sayısı fazla olduğu için tıp mesleğinin ilke ve 
gereklerine aykırı yöntemlere başvurulamaz ise, dava yükü gerekçe gösteri-
lerek, ceza muhakemesi muhakeme olmaktan çıkarılamaz.

Derhal bir kanun değişikliği yapılarak bu yanlıştan dönülmelidir. Bu 
kanun değişikliği yapılırken, Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinin(d) ben-
dinde “yargı görevi yapan” kişiler için öngörülen tanım da değiştirilmelidir. 
Bilindiği gibi tanımda savcı ve avukatlar da yargı görevi yapanlar arasında 
sayılmaktadır. Yargılama makamları yargıçlık makamı ve mahkeme maka-
mından oluşur. Bunları işgal eden süje ise hakimdir. Savcı ve avukatlar adli 
bir görevi yerine getiriler. Ancak yargılamayı yapan süje hakimdir.

Nihayet, 6217 sayılı kanunun Geçici 3. maddesi de bir an önce yürürlük-
ten kaldırılmalı, CMK’na göre mümkün olmadığı halde tutuklama ya tutuk-
luluğun devamına ilişkin kararlara itiraz sonucu verilen salıverme kararla-
rına karşı savcıların başvurmasını meşrulaştırmaya elverişli bu düzenleme 
hukuk düzeninden çıkarılmalıdır. 


