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TANIK VE TANIKLIK KAVRAMI VE DELİL OLARAK TANIKLIK 

1- Tanık ve Tanıklık Kavramı 

Tanıklık (şahadet), davanın tarafları dışındaki kişilerin davayla ilgili bir vakıa 

hakkında, dava dışında bizzat edinmiş oldukları bilgiyi mahkemeye 

bildirmeleridir.Tanıklık yapan kişiye de tanık (şahit) denir. Başka bir deyişle,tanık, duyu 

organlarıyla elde ettiği bilgileri mahkemeye anlatan kişidir.
1
 Tanıkların, mahkemeye 

sundukları bilgiyi tesadüfi olarak (örneğin hakaret ve sövmeyi) öğrenmeleri ile hukuki bir 

muamelenin yapılması sırasında tarafların talebiyle hazır bulunmada olduğu gibi, bilinçli 

olarak öğrenmeleri arasında herhangi bir fark yoktur.  Ancak, başkalarından işittiği veya 

başkalarının görmüş olduğu şeyler hususunda mahkemeye bilgi sunan kişi, bu anlamda 

tanık değildir.Bu kişilerin yaptıkları tanıklığa, başkasından duyma tanıklık denir.Bu 

nitelikteki beyanların hangi şartlar altında delil kabul edilebileceği hukuk sistemlerine 

göre farklılık gösterir. 

         Tanık ve tanıklık kavramlarının tanımından bazı temel unsurlar ortaya 

çıkmaktadır.Tanıklığın konusunu dava konusu vakıalar oluştururken, tanığın davada 

ihtilaflı olan vakıalar üzerine tanıklık etmesi asıldır. Yani tanık geçmişte olan ve dava 

konusu yapılan vakıalara ilişkin algıları hakkında beyanda bulunur.
2
 Bu nedenle bir 

kişinin beyanının tanık beyanı olarak kabul edilebilmesi için, olay veya olguları duyu 

organlarıyla algılaması gereklidir. Yoksa bir kimsenin herhangi bir olay veya olgudan 

anladığı şeyleri söylemesi tanıklık olarak kabul edilemez.
3
 

Tanık, ancak gerçek kişi olabilir. Çünkü algılama ve bunu nakletme yeteneği sadece 

insanlara mahsus bir özelliktir. 

2- Delil Olarak Tanıklık 

Tanıklık, delil araçları içinde en genel delil aracı olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca 

üzerinde en çok tartışılan ve güvenilmez olduğu iddia edilen ispat aracı olması nedeniyle 

de, deliller arasında yapılan sınıflandırmadaki yeri, takdiri deliler olmuştur.
4
 Yani, tanık 

beyanı takdiri deliller arasında yer almaktadır. Bunun  anlamı da tanık beyanları hakim 

tarafından serbestçe değerlendirilir;  tanık beyanı hakimi bağlamaz ve hakim tanık 

beyanının aksine karar verebilir.Takdiri delil olan tanık beyanının kabulü, hakimin 

muhakeme ve anlayışına, zihni faaliyetinin ve değerlendirmesinin sonucuna bağlı 

kılınmıştır. Daha da önemlisi hakim, tanık beyanının doğruluğunu ve içtenliğini, olaya ve 

gerçeğe uygunluğunu değerlendirmekle yükümlüdür. 
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      Tanıklığın kaynağının insan oluşu, deliller içinde en çok eleştiriye uğramasına neden 

olmuştur.    Bu nedenle tanık delilini en kötü delil olarak görenler,
5
 hatta adaleti hataya 

düşüren sebeplerin başında geldiğini iddia edenler ve çoğu zaman güvenilir inanılabilir,ve 

karara dayanak teşkil edecek yeterlilikte delil olarak kabul edilemeyeceğini  söyleyenler  

yanında, onu adaletin gözü ve kulağı olarak kabul edenler de vardır.
6
 Özellikle tanık delilini 

güvenilir ve inanılır bir delil olarak görmeyenler gerekçelerini şöyle açıklamaktadırlar: 

        1-Tanık çoğu zaman bildiğini ve gördüğünü söylememekte, bunları saklamakta, 

saklamasa bile bilerek veya bilmeyerek gördüklerini değiştirebilmekte veya inkar 

edebilmektedir.
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        2-Maddi vakıaların unutulması, uzaktan yakından tanığı ilgilendirmesi ve buna benzer 

nedenlerden tanıktan beklenen yarar elde edilememekte ve özellikle yargılamanın uzaması 

durumunda olaydan çok uzun zaman geçmesi nedeniyle tanıklar, olaya aydınlatma işlevini 

yerine getirmekten uzaklaşmaktadır.
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        3-Tanık, sadece bildiklerini beyandan ibaret kalmamakta kendi temayüllerini, 

tecrübelerini de beyanlarına katmaktadır.
9
 

        4-Tanığın insan olması , insan hafızasının özellikle kendisi için özel bir ilgi konusu 

olmayan olayları zihninde muhafaza etmek hususunda güven verici bir araç olmaması, 

tanıkların menfaat hislerine yenilerek gerçeğe uygun beyanda bulunmamaları veya gerçeğe 

bağlı kalmamaları, sık görülen durumlardan olduğundan, tanıklık güvenilir bir delil vasıtası 

olmaktan uzaktır.
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        Tanığın algılarında hataların ortaya çıkması veya algı bozukluklarının görülmesi ya da 

bilinçli olarak değerlendirmesi nedeniyle, doktrinde ve mahkeme faaliyetlerinde tanığın 

güvenirlilik ve inanırlılığı hususunda araştırma yapılması ve değerlendirme kıstaslarının 

ortaya koyulmasının öneminin yeterince anlaşılamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira 

tanığın ve tanıklığın değerlendirilmesindeki yetersizlik, bazen hakimin istemeyerek de olsa 

hislerine kapılabilmesi, yanlış sonuçlar doğurabilmektedir. 

       Bilimin, özellikle kriminalistik bilimin gelişmesiyle tanıklığın önemini yitireceği hiç 

olmazsa, adli   

yaratılmış uyumsuzlukların ortaya çıkması (yalan tanıklık yapılması), tanık deliline olan 

güveni sarsmıştır.Doktrinde de tanık delilinin zayıf, çürük bir delil olarak kabul edilmesinin 

temelinde, tanığın vereceği bilginin etkilerden ve abartmadan uzak tam ve doğru surette 

algıya dayalı olmaması yanında, tanığın olayları aklında tutma yeteneğinin zayıf olması 

endişelerinin bulunduğu görülmektedir. Fakat bu endişe ve eleştirilere rağmen, sağlam bir algı 

kuvveti olan, dikkat ve temyiz kudreti tam, öğrendi şeyleri hafızasında karıştırmaksızın tam 
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ve doğru olarak muhafaza edebilen, gözlemlerine ve bilgisine kendisinden yorum katmayan 

tanık bulmanın da kolay olmadığı bir gerçektir. 

        Günümüz devletlerinin yargılama  hukuklarında, tanıklığa olan güvensizliğin artması ve 

buna ilişkin davaların çoğalması yanında, usul yönünden bazı karışıklıkların meydana 

gelmesini önlemek amacıyla belli bir miktarı aşan uyuşmazlıklarda, iddiaların ancak yazılı 

delille ispat edilebilmesi öngörülmüştür. Fakat buna rağmen medeni hukukun bazı alanlarında 

tanıklık, hala kendisinden vazgeçilemeyen bir delildir. Örneğin, boşanma, nesep, velayet, 

vesayet, nafakada olduğu gibi. 

        Ülkemizde de tanık delili, en çok müracaat edilen delillerden birisidir. Ancak tanığa olan 

güvensizliğe rağmen, takdiri delil olması ve hakimin tanık delilini serbestçe yanılgılardaki 

payının azalacağı ve sakıncalarının giderileceği düşünülebilir. Ancak kriminalistik bilimi ne 

kadar gelişirse gelişsin her olayda uygulama olanağı bulamayacağından, tanıklara başvurma 

ve gerçeği onlardan öğrenme yolu hiçbir zaman kapanmayacaktır. Çünkü bir olayın oluşu, 

nedenleri, haksız tahrik gibi hususları maddi delillerle ortaya koymak olanaksızdır. Özellikle 

ceza yargılaması hukukunda suçların işlenmesinden önce delil hazırlama olanağının olmaması 

tanık delilinin vazgeçilemeyecek bir delil olarak kalacağının en büyük kanıtıdır.
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        Aynı şekilde medeni yargılama hukukunda da tanık beyanı büyük önem taşıyabilir. 

Taraflar, özellikle boşanma, haksız fiil ve benzeri konularda, beyanda bulunacak tanıkların 

söyleyeceklerine dayalı olarak davayı kazanabilir veya kaybedebilirler. 

3-Tanığın Ehliyeti 

        Kural olarak dava konusu olaylar ve olgular hakkında doğrudan bilgisi olan herkes 

tanıklık ehliyetine sahiptir. Tanığın fiil ehliyetine sahip olması gerekli değildir. Aynı şekilde 

mahkeme huzurunda tanıklık yapacak kişinin kısıtlı olup olmaması veya akıl hastalığının 

bulunup bulunmaması kural olarak önem taşımaz. Bu itibarla tanığın temyiz gücüne sahip 

olması da gerekmez. Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda tanıklık için özel bir ehliyet şartı 

aranmamış olmakla birlikte , 15 yaşını bitirmemiş olanlar ile aklı gücünün ve anlayışının 

eksikliğinden veya güçsüz durumda bulunmasından dolayı yemininin nitelik ve önemini 

yeterli derecede takdir edemeyenler yeminsiz olarak dinleneceği belirtildiğinden, dolaylı 

olarak tanıklık için herhangi bir yaş sınırlandırması veya temyiz gücünün varlığı aranmamıştır. 

Çünkü her olaya göre şartlar değişebileceği için böyle bir ehliyet şartını tespit etmek mümkün 

de gözükmemektedir. Dinlenilebilir bir tanık olmak için, olay ve olguları algılama hatırlama 

ve nakletme yeteneklerinin mevcut olması yeterlidir. Böylece medeni yargılama 

hukukumuzda 7-8 yaşındaki bir çocuk dahi bir tanık olarak dinlenebilir. 

ÇOCUK TANIKLARIN DİNLENMESİ 

        Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalarda, suça maruz kalan ya da olaylara 

tanıklık eden çocukların mahkeme dışında alınan beyanlarının, olayların üzerinden çok fazla 

zaman geçmemesi, stresten uzak ve rahat bir ortamda alınmış olması nedeniyle, daha 
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güvenilir ve inanılır olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk tanıkların, mahkemede olayları 

anlatmada başarısız olmaları, mahkeme dışında alınan ifadelerin önem kazanmasına ve 

çocuklarla mülakat teknikleri konusunda araştırmaların artmasına neden olmuştur. Yine bu 

araştırmalar sonucunda; çocukların, yetişkinler gibi düşünülerek sorgulanamayacağı, 

mahkeme tarafından sorulan sorulara verecekleri cevapların uzun ve karmaşık olabileceği ve 

kendilerinin bile anlamını bilmedikleri kelimeleri beyanlarına ilave edebilecekleri ortaya 

çıkmıştır. Hatta sorulan soruların, çocuklar tarafından yabancı bir dilde sorulmuş bir soru gibi 

algılanabileceği ve bu yüzden çocukların yaptığı açıklamaların da güvenilmez olabileceği ileri 

sürülmüştür.
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        Yine araştırma sonucunda çocuk tanıkların dinlenmesinde en önemli hususun ‘iyi bir 

iletişim’ kurulabilmesi olduğu vurgulanmıştır. Bunun sağlanması için de çocuk tanığa soru 

soracak kişinin, çocuğun gelişimsel yeteneklerini onun hassasiyetini bilmesi ve sorgulamada  

hassas olması gerekir. Örneğin anaokulu çağındaki bir çocuğun zaman kavramını bir yetişkin 

kişi gibi tam olarak anlaması mümkün değildir. Ona bir olay ve olguyla ilgili olarak ‘ ne 

zaman’ sorusunu sormak yerine, eğer söz konusu olay ve olgu özel bir tatilden sonra veya 

önce ya da çok izlediği bir televizyon programından önce veya sonra yahutta gündüz ya da 

gece vakti mi olduğunun sorulmasının daha uygun olacağı; soruların kısa, anlaşılması kolay 

ve basit cümleler içermesinin, yalın ve açık kelimelerin kullanılmasının faydalı olacağı 

belirtilmiştir.
13

 

        En iyi şatlar altında bile yetişkin bir insanın duruşmada karşılaştığı manzara, aşina 

olmadığı insanlar ile dolu, değişik bir mekan olan mahkeme salonudur. Bu algılama, 

mahkeme huzurunda tanıklığın heyecanlı ve ürkütücü yanını ortaya koyar. Böyle bir durumda 

çocuk tanığın, çoğunlukla kendisini etkileyen belki de zarar veren, olay ve olgu nedeniyle çok 

farklı hislere sahip olması da mümkündür. 

        Çoğu zaman çocuk tanıkların dinlenebilir tanık olarak kabul edilmesi de mümkün 

olmayabilir. Hatta dinlenebilir tanık olsalar bile beyan elde etmek oldukça güç olabileceği 

gibi, elde edilen beyanın güvenilirliği de tartışılabilir. 

ÇOCUK TANIKLARIN DİNLENME USULÜ 

        Amerikan Hukukunda, özellikle ceza davalarında çocuk tanıkların gizli duruşmada ya da 

davalı tarafın yokluğunda dinlenmesi veya beyanların video teybe kaydedilerek alınması gibi 

yöntemler kabul edilmiştir.
14

 

        İngiliz hukukunda da, duruşmaların aleni yapıldığı davalarda, çocuk tanıkların 

dinlenmesinde, hem çocuk açısından hem de yargılamanın idaresi açısından bazı sakıncaların 

ortaya çıktığı fark edilerek, beyanların özel usullerle alınması kabul edilmiştir. Ceza 

davalarında olduğu gibi, medeni hukuk davalarında da sorgulamanın video teybe 

kaydedilmesi uygulanması kabul edilmiştir. Fakat filmleme işleminin çocuğun davranışlarını 

gözlemleme ve değerlendirme yapma imkanını ortadan kaldırmayacak şekilde yapılması 
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gerekir. Bu tür kayıtlar mahkeme içinde yapılmakta ve konuşmalar deşifre edilerek beyanı 

değerlendirecek makama verilmektedir.  Diğer taraftan bazı mahkemeler, eğer başkaca 

deliller varsa çocuk tanıkların dinlenmesi yoluna gitmemektedirler. İngiltere’de de 

mahkemeler duruşmaların yönetim ve düzenlenmesinde kural koyma yetkisine sahip 

olduklarından, özellikle çocuk tanıkların kaygı ve heyecanlarını  azaltmak için belli bazı 

tedbirlere başvurabilmektedirler. Örneğin sosyal uzmanların, çocuğun tanıklık ederken 

yanında bulunması , onunla konuşmasına izin verilmesi gibi.
15

 

        Hukukumuzda çocuk tanıkların dinlenmesi için özel usul kuralları bulunmasa da, 

yukarıda bahsettiğimiz  gibi diğer ülke hukuklarında yapılan düzenlemeler gösteriyor ki, 

çocuk tanıklar diğer tanıklardan farklı bir tarzda sorgulanmalı yani dinlenmelidir. Örnek 

olarak, anne ve babasının boşanma davasında tanıklık edecek küçük bir çocuğun kumsalda 

oyun oynarken pedagogun çocuğa oyun arkadaşı gibi yaklaşması ve çocuğu duruşma ortamı 

dışında dinlemesi verilebilir. Bu tarz örneklerden yola çıkarak getirilen usul hükümleri ile 

çocuğun bu zorlu süreçten en az zarar görerek çıkması sağlanmış olacaktır. Yurt dışındaki bu 

uygulamadan yola çıkarak ülkemizde de çocuğun duruşma ortamında değil de kendini daha  

rahat hissedebileceği ve ifade edebileceği  oyun ortamı, ev ortamı gibi yerlerde uzman 

kişilerce dinlenmesi daha doğru olacaktır. Bunun için hukukçuların ve pedagogların ortak 

çalışmalarıyla usul hukukunda çocukların tanıklığıyla ilgili özel hükümler getirilmelidir. 

Ancak şuan ki sistemimiz nedeniyle bunun kısa vadede gerçekleşmesi mümkün 

görülmemektedir.Bu nedenle  çocuk tanıkların dinlenmesinde en önemli görev hakimlere 

düşmektedir. Çocukların, utangaçlığı ve yabancı kişilerle konuşmakta isteksiz davranmaları 

belirgin özelliklerindendir. Bu nedenle hakim, çocuk tanıkları dinlerken farklı bir yaklaşım 

sergilemelidir; sakin, kibar ve yumuşak bir tutum takınmalı sıcak ve samimi bir hava 

yaratmalıdır. Çocuklara arkadaşça ve rahat bir tarzda yaklaşılarak açıklama yapılmalı ve 

konuşması için cesaret verilmelidir. Çocuğun yabancı bir ortamda bulunduğu hissi mümkün 

olduğunca azaltılmalıdır. 

        Çocuk tanıklarda karşılaşılan en temel sorun olayları nakletmedeki başarısızlıklarıdır. 

Bunun için önce genel ve çok bilinen konulardan başlanarak nakletme yeteneği sorgulanabilir. 

Eğer çocuk tanığın yaşı oldukça küçükse, dinlenme sırasında anne ve babası veya bakıcısı 

hazır bulunabilir. Hakim, çocuk tanık dinlenmeden önce ailesinin ve bakıcısının eşlik edip 

etmeyeceği hususunda açıklama yapmalı; bilgi vermelidir. Ancak ailenin veya bakıcının hazır 

bulunması, çocuğun beyanını bazı eğilimler nedeniyle etkileyebilir. 

        Çocuk tanıkların sorgulanmasına, olayla ilgili fakat tarafsız nitelikteki konularla veya 

tamamen çocuğun ilgi duyduğu şeylerle de başlanabilir. Özellikle çocuk tanığın konuşmaya 

karşı isteksizliği varsa, isteksizlik ve utangaçlığın yenilmesinde bu metot kullanılabilir. Hatta, 

tanık olarak dinlenmeden önce çocuğun duruşma salonuna alınarak oranın atmosferine 

alıştırılması ve aşinalık kazandırılması faydalı olabilir. Çocuklara yargılama usullünün  

açıklanması; mahkeme salonunda çeşitli insanların bulunacağının, onların fonksiyonlarının, 
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olayların bir sırasının; kısaca davanın safhalarının önceden anlatılması faydalı sonuçlar 

verebilir.
16

 

         Çocuk tanığın anlatımının hangisinin  doğru, hangisinin uydurma olduğunu ayırt etmek 

oldukça güçtür. Çocuklara, gerçekten neyi gördülerse tam ve doğru şekilde anlatmalarının 

gerekli olduğu hatırlatılmalıdır. Eğer ki çocuk,  sorunun cevabını bilmiyor veya bazı şeyleri 

hatırlamıyorsa basitçe cevap vermesi sağlanmalı hafızası zorlanmalıdır. 

        Çocukların dinlenmesi sırasında, görsel bazı malzemelerin (fotoğraflar gibi) kullanılması 

beyanların elde edilmesinde büyük kolaylıklar sağlayabilir.  

        Çocukların aile mahkemelerinde tanık olarak dinletilmeleri nedeniyle onların 

psikolojilerinde meydana gelen bozuklukların en aza indirilmesi için hem dava sürecinde hem 

de dava sonrasında devlet desteği de sağlanmalıdır.  

         TANIĞA SORU SORULMASI 

        Hakimin ve davanın taraflarının sorulacak hususları iyi belirlemeleri ve önemli noktalara 

ışık tutmaları yerinde olmalıdır. Beyanlar arasında çelişkinin mevcut olması halinde, tanıklara 

çelişkilerin giderilmesi müphem halan noktaların aydınlatılması, eksik kalan hususların 

tamamlanması ve aydınlatıcı bilgi almak amacıyla soru sorulmalıdır. Başka bir deyişle 

sorulacak sorularda amaç tanığın beyanlarını ve algılarını çeliştirmek belirli doğrultuda beyan 

elde etmek değil unutmuş olduğu hususları hatırlatmak mahkemece gerekli olan bilgileri 

ortaya koymak veya gerçekten şahsi bilgisinin olup olmadığını anlamak olmalıdır.  

        Sorular, uygun bir ifade tarzı ile sorulmalıdır. Tanığı korkutacak, tembih sınırlarını 

aşacak telaşa sokacak ve paniğe kapılmasına  neden olacak tarzda soru sorulmamalı ve 

sordurulmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü tanık tesir altında kalabilir. Mahkeme huzuruna hiç 

çıkmamış bir kimsenin heyecanını ve tanık psikolojisini daima göz önünde tutmalıdır. Ayrıca 

anlaşılmaz terimlerle soru sormak, daha önce bir ifadesi varsa onu kabule veya değiştirmeye 

ya da inkara zorlamak, ihtiyatsızca cevaplar koparmak için soruları karmaşık bir biçimde 

sormak, hiç beklenmedik bir anda bir konudan öbürüne geçivermek, önceden söylenmiş ve 

anlatılmış bir konuya yeniden ve farklı bir cevap almak amacıyla dönmek, doğru ve içten 

beyan elde etmeyi engelleyen davranışlardır.
17

 

       Zaman zaman tanıklar, davanın tarafları veya kendileri için olumsuz sonuç doğurabilecek 

bazı konularda sorulan sorulara karşılık ‘anlamıyorum, bilmiyorum hatırlamıyorum’ gibi 

cevaplar verebilir. Hatta, tanık böyle cevaplar vermesi hususunda telkin edilmiş de olabilir. 

Ve ya bazı sorulara tanığın nasıl cevap vermesi gerektiği önceden öğretilmiş olabilir. Hakim 

bunlara dikkat etmeli, değişik noktalardan soru sorarak belirtilen hususlara değinmeli ve 

tanıktan bilgi almaya çalışmalıdır. 

         Kanaatimizce, tanığın mahkemede yeterince irdelenmesi ve tanığın kim olduğunun 

ortaya konulması, diğer taraftan tanık beyanının değerlendirilmesinde ve değerlendirmeye 
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 Ertanhan s.248-249. 
17

 Duman s.979. 



esas olacak bilgilerin toplanmasında taraflara daha fazla hareket imkanı verilmesinden sonra 

tanığın inanılırlılık ve güvenirliliğindeki şüpheler yenilebilir. Ancak tanık delilinin 

uyuşmazlıktan sonra ortaya çıkması ve her zaman yalancı tanıklarla gerçeğe aykırı vakıa 

tespitinin yapılabilmesi tehlikesi, bu delilin kaynağının insan olmasının genel bir konucudur. 

Bugün görülmektedir ki, ne kadar sınırlandırılırsa sınırlandırılsın medeni yargılama ve 

özellikle ceza yargılaması hukukunda tanık delili vazgeçilecek bir delil değildir. Bu bağlamda 

amaç, tanık beyanının değerlendirilmesini sınırlamak değil, hakimin tanık beyanının 

değerlendirilmesinde geniş kıstaslar üzerinde hareket etmesini sağlamak olmalıdır. Tanığın 

tüm yönleriyle kim olduğunun belirlenmesinde ve bu konuda bilgi toplanmasında taraflara da 

aktif rol verilmelidir. Aksi takdirde, hakikate aykırı vakıa tespiti tehlikesinin varlığını öne 

sürerek, tanık beyanını diğer takdiri deliller karşısında peşinen daha az kıymet vermek veya 

ispat alanını daraltmak, şuan için kabul edilecek bir çözüm yöntemi değildir. 
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