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TBK m. 74 özel hukukun ceza hukuku ile ilişkisini düzenlerken, hukuk hakiminin, kusurun 

mevcudiyeti ve değerlendirilmesi, ayırt etme gücünün varlığı konularında, ayrıca ceza 

hukukuna ait sorumluluk hükümleri ve ceza hakimince verilen beraat kararı ile bağlı 

olmadığını öngörmüştür. 

 

Her iki yargılamanın sahip oldukları özellikler ve yargılama ilkeleri dikkate alındığında, 

ilişkinin bu şekilde belirlenmesi yerindedir. Örneğin kusur noktasında ceza yargılamasında 

kural olarak kasıt aranırken, medeni yargı açısından her türlü kusur tazminata sebep 

olabilecektir. İspat hukuku noktasında ceza yargılamasında her türlü delil kullanılabilecek ve 

hakim delilleri serbestçe değerlendirecek iken, hukuk yargılamamızda hukuki işlemler 

açısından yalnızca senetle (kesin delil) ispat zorunluluğu mevcuttur ve senet ile ispatlanan 

vakıa açısından hakime takdir yetkisi tanınmamıştır. Yine elde edilen deliller ile yeterli 

kanaate ulaşamayan ceza hakimi, söz konusu belirsizlik halini (non liquet) sanık lehine 

yorumlayacak ve delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verecektir. Oysa medeni yargı 

içerisinde tahkikat tamamlanmasına rağmen hakimde iddia edilen bir vakıaya ilişkin kanunun 

aradığı ölçüde kanaat uyandırılamamışsa, ispat yükü kuralı devreye girecek ve hakim 

vakıadan lehine hak çıkaran aleyhine söz konusu vakıayı ispatlanamamış kabul edecektir. 

 

Ancak, farklı yargılama sistemlerine rağmen aynı ülke içerisindeki mahkemelerden birinin 

mevcut kabul ettiği bir vakıanın diğerini bağlamayacağını söylemek, hukuk sistemi içerisinde 

yaratacağı çelişki nedeniyle hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacaktır. Bu manada vakıaların 

mevcudiyetine ilişkin olarak verilen bir karar, ceza hakimi tarafından verilse de pek tabii 

hukuk hakimini de bağlamalıdır, bağlayacaktır. Örneğin, fiilin ilgili kişi tarafından 

gerçekleştirildiği veya gerçekleştirilmediği yönünde verilecek ceza mahkemesi kararı hukuk 

hakimini bağlar. Şu halde, hukuk hakimi, senetle ispat zorunluluğunun olmaması, delillerin 

re’sen toplanması gibi yargılama sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle gerçeğin daha iyi 

araştırılacağı düşüncesi ile ceza mahkemesi kararını beklemek zorundadır neticesine varmak 

mümkün ve yerinde midir? 

 

Yargıtay son kararlarında ceza mahkemesi kararını bekletici mesele yapılmamasını bozma 

sebebi olarak değerlendirmektedir. 10. HD, 13.3.2004 tarihli bir kararında davalı hakkında 

...1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ceza davasının bulunduğu 

anlaşılmakla mahkemece söz konusu davanın sonucu bekletici mesele yapılmak suretiyle 

karar verilmesi gerekirken mahkemece, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde 

karar verilmiş olması halini bir bozma sebebi olarak nitelendirmiştir (Yarg. 10. HD, E. 

2013/8282, K. 2014/5707; Aynı yönde diğer kararlar için bkz. Yarg. 4. HD, E. 2011/9499, K. 



2012/14063, 2.10.2012; E. 2011/9022, K. 2014/10065, 7.6.2012; E. 2011/6949, K. 

2012/8279, 10.5.2012; E. 2011/5075, K. 2012/7708, 2.5.2012) 

Kanaatimizce zikredilen Yargıtay kararlarında varılan sonuç yerinde değildir. İlk olarak, 

bekletici meselenin zorunlu olduğu haller Anayasamızda (Somut Norm Denetimi) ve diğer 

yasalarda (İİK m. 68/IV, UyuşMK m. 18) açıkça öngörülmüştür. HMK m. 165’te de yine 

„…bekletilebilir“ denilerek bir başka mahkeme kararını bekletici mesele yapmak konusunda 

hakime takdir yetkisi tanınmıştır. Pozitivist bir yaklaşımla, açıkça öngörülmeyen haller 

açısından böyle bir zorunluluk getirmek yasaya aykırı olacaktır. Kaldı ki HMK m. 214'te 

örneğin bir senedin sahteliğine ilişkin hukuk mahkemesi kararının kesinleştikten sonra ceza 

mahkemesini de bağlayacağı açıkça öngörüldüğüne göre kanun koyucunun hukuk 

mahkemesinin ceza mahkemesi kararını beklemesi gerektiği yönünde bir muradı olmadığı 

şüpheden uzaktır. İkincisi, makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilecek ve hakkın yerine 

getirilmesinin geciktirilmesi sonucu doğacaktır. Meselenin zikredilen Yargıtay kararlarında 

ifade edildiği şekilde ele alınması halinde, somut uyuşmazlığın konusu eylemin aynı zamanda 

suç teşkil ettiği iddiası ile ceza davası açılmışsa, her zaman hukuk hakimlerinin vakıalarının 

mevcudiyetine ilişkin, tarafların getirdikleri delilleri bile incelemeden, ceza hakiminin 

vereceği kararı beklemesi sonucu doğacaktır. Ceza hakimi bu süre sonunda delil yetersizliği 

sebebiyle beraat kararı verecek olursa, beklenilen sürenin makul bir izahı da kalmamış 

olacaktır. Kaldı ki kusurun  ayırt etme gücünün tespitinde ve değerlendirilmesinde hukuk 

hakiminin ceza mahkemesi kararı ile bağlı olmadığı da açıkça TBK m. 74’te düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla, kararı beklese bile kusur ve ayırt etme gücü yönünden ayrıca yine inceleme 

yapması gerekecektir. Netice itibariyle yargılama gereksiz yere uzayacaktır. Anayasa m. 36 

ve AİHS m. 6/I’de düzenlenen adil yargılanma hakkının unsurlarından biri de makul sürede 

yargılanmadır. Hukuk hakimine her durumda ceza davasını bekletici mesele yapma 

zorunluluğu getirmek bu manada yargılamanın uzamasına sebep olacak ve adil yargılanma 

hakkının ihlali neticesini doğuracaktır. Nİtekim AİHM’de Akseki v. Turkey kararında, taraf 

devletlerin, yargısal sistemlerini sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirecek 

şekilde organize etmeleri gerektiğini belirterek ceza mahkemesi kararının bekletici mesele 

yapılması halini gereksiz bir gecikme olarak nitelemiş ve makul sürede yargılanma hakkının 

ihlal edildiği neticesine varmıştır. (AİHM, 19509/07, Akseki v. Turkey, para. 22-24). 

 

Netice itibariyle, vakıaların mevcut olduğu yahut mevcut olmadığı noktasında ceza 

mahkemesince verilen ve kesinleşen kararlar hukuk hakimini bağlayacaktır. Ancak, henüz bir 

ceza mahkemesi kararının bulunmadığı noktada, hukuk hakiminin ceza mahkemesi kararını 

beklemek zorunda olduğu söylenemez. Zira bu yargılamaların makul sürede 

tamamlanmasının önüne geçerek Anayasa m. 36 ve AİHS m. 6/I’de düzenlenen adil 

yargılanma hakkının ihlaline sebebiyet verecektir. Her iki yargı kolunda davaların gelmiş 

oldukları aşama dikkate alınarak hakim tarafından bekletici mesele kararı verilebilmesi 

mümkün olmalıdır, mümkündür. Örneğin, ceza hakimi, ilgili kişinin fiili işlediğini tespit 

etmiş ve Yargıtay safhasına geçilmiş ise kararın kesinleşmesini beklemek yargılamanın daha 

hızlı neticelenmesini dahi sağlayabilecektir. Ancak genel geçer bir bozma sebebi olarak ele 

alınmamalı ve takdir yetkisi hakime bırakılmalıdır. 

 


