
1 
 

Bireysel Başvuru Kararlarında  

Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesine Yaklaşım Farkı1 

Kanunilik ilkesi, tüm temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında bir güvence unsuru 
olarak yer alırken, bu ilkenin özel bir görünümü olan suçta ve cezada kanunilik ilkesi 
çağdaş anayasalar ve insan hakları belgelerinde ayrıca korunmaya değer 
bulunmuştur.2 1982 Anayasasının 38.maddesi ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin(AİHS) 7.maddesinde de özel olarak düzenlenen bu ilke, her iki 
koruma sisteminde de olağanüstü dönemlerde dahi sınırlanması/askıya alınması 
mümkün olmayan haklar arasında sayılmaktadır.3 Özel bir öneme sahip bu 
düzenlemeler, suç ve cezaların kanunla belirlenmesi yanında, lehe olan 
düzenlemeler haricinde suç ve ceza hükümlerinin geriye etkili olmamasını 
gerektirmektedir. Bu kapsamda, hukuk devletinin ve hukuki güvenlik ilkesinin de bir 
gereği olarak şekli kanun anlayışı yeterli görülmemekte, kanunun öngörülebilirlik, 
erişilebilirlik, belirlilik gibi niteliklere sahip olması aranmaktadır.4  

Hangi tür düzenlemelerin suç ve ceza olarak nitelendirileceği sorunu, ilgili koruma 
sisteminin yetkili mahkemesinin özerk yorumuyla belirlenmektedir. Bu nitelemede, 
Türk Anayasa Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden daha geniş bir 
koruma alanı sağladığı tespit edilebilir. Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanununda 
düzenlenen suç ve cezaların yanı sıra, özel ceza kanunlarında yer alan hükümlerin, 
ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin, idari suç ve cezalar ile disiplin cezalarının da 
bu kapsamda olduğunu kabul etmektedir.5 Norm denetimi ile bireysel başvuru 
incelemesinde kapsama ilişkin herhangi bir farka işaret etmeyen Anayasa 
Mahkemesinin, farklı başvuru usulleri sonucunda verdiği kararlar arasındaki yorum 
farkı ise dikkate değer bir içtihat tutarlılığı sorununa işaret etmektedir. Bu nedenle 
iptal kararlarıyla, bireysel başvuru kararları arasındaki ilişkinin bu bakış açısıyla 
değerlendirilmesi gerekir. 

Suç veya Ceza Normunun Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmesi 

Suçta ve cezada kanunilik ilkesiyle, bir yanda kişilerin kanunen yasaklanmamış veya 
yaptırıma bağlanmamış fiillerden dolayı keyfi bir şekilde suçlanmaları ve 
cezalandırılmaları önlenirken, diğer yanda suçlanan kişinin lehine olan 
düzenlemelerin geriye etkili olarak uygulanmaları sağlanmaktadır.6 Anayasa 
Mahkemesi iptal kararı da normun yürürlükten kalkması sonucunu doğurarak lehe bir 
durum yaratmaktadır. Ancak, bu sonuç için, iptal kararının yürürlüğe girmesi ve iptal 
kararı yürürlüğe girinceye kadar yasama organının aynı fiile ilişkin yeni bir düzenleme 
yapmaması gerekir. Gerek AİHM, gerekse Anayasa Mahkemesi, iptal kararı 
yürürlüğe girinceye kadar bu norma dayanılarak verilen kararların suçta ve cezada 
kanunilik ilkesini ihlal etmediğine karar vermektedir. 7 

Aynı yaklaşımla, iptal kararı yürürlüğe girmiş ve bu tarihe kadar yasama organınca 
yeni bir düzenleme yapılmamışsa, iptal edilen norma dayanılarak verilen cezalar 
suçta ve ceza cezada kanunilik ilkesini ihlalini gündeme getirmektedir. Nitekim 
Anayasa Mahkemesi birçok bireysel başvuru kararında, daha önce verdiği iptal 
kararının yürürlüğe girmiş olduğunu vurgulayarak, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin 
ihlal edildiğine hükmetmiştir.8 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının bireysel başvuruda uygulanmasına ilişkin 
bu temel yaklaşımı kural olarak anayasal düzenlemelerle uyumlu bir tercihtir. Bilindiği 
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gibi, iptal kararlarının yürürlüğe girdikten sonra etki doğurması ve geriye etkili 
olmaması esastır. Uygulamada, bir suç ya da ceza düzenlemesinin anayasaya aykırı 
olduğunun tespiti, doğrudan o düzenlemenin kanunilik niteliğinin sorgulanmasını 
gerektirmemektedir. Örneğin, bir ceza normunun ölçülülük ilkesi bakımından 
anayasaya aykırı bulunması, tek başına söz konusu düzenlemeye dayanılarak 
verilen kararları etkileme gücüne sahip değildir. Ancak, yasama organının süresinde 
yeni düzenleme yapmaması ya da daha lehe bir düzenleme yapması halinde verilen 
iptal kararının suçta ve cezada kanunilik ilkesi bakımından bir sonucu olabilir.  

Anayasaya Aykırılığın Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinden Kaynaklanması 

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, lehe hükmün geriye etkisinin yanı sıra suç ve ceza 
normunun erişilebilir, açık ve belirli olmasını da gerektirmektedir. Nitekim Anayasa 
Mahkemesinin, norm denetimi kapsamında yaptığı incelemelerde, suçta ve cezada 
kanunilik ilkesine aykırılık nedeniyle verdiği iptal kararlarının önemli bir kısmı 
“öngörülebilirlik/ belirlilik” koşullarının yeterince karşılanmaması gerekçesine 
dayanmaktadır.9 Bu koşullara uymadığı gerekçesiyle anayasaya aykırı bulunan bir 
normun uygulandığı herhangi bir davada, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal 
edilmediği düşünülebilir mi? 

Anayasa Mahkemesinin kararlarında isabetle tekrarladığı gibi, “kamu otoritesinin ve 
bunun bir sonucu olan ceza verme yetkisinin keyfi ve hukuk dışı amaçlarla 
kullanılmasının önlenmesi, kanunilik ilkesinin katı bir şekilde uygulanmasıyla mümkün 
olabilir.”10 Ancak, Mahkemenin kararlarında ilkenin katı bir şekilde uygulandığını 
gözlemlemek mümkün değildir. Mahkeme suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık 
tespit ettiği halde, bu yöndeki iptal kararlarının yürürlüğünü erteleyebilmekte ve bütün 
bu süre boyunca suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı normun uygulanabilmesine 
olanak tanımaktadır.11 Buna paralel bir tutum bireysel başvurular bakımından da 
sürdürülmekte ve söz konusu iptal kararı yürürlüğe girinceye kadar “kanunilik” 
unsurunun sağlandığı kabul edilmektedir.12  

Oysa yine Anayasa Mahkemesi kararlarında, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli 
olması gerektiği vurgulanmaktadır. Mahkemeye göre, “ceza yaptırımına bağlanan 
fiilin, kanunun "açıkça" suç sayması şartına bağlanmış olmasıyla, suç ve cezalara 
dair düzenlemelerin şekli bakımdan kanun biçiminde çıkarılması yeterli değildir. Bu 
açıdan kanunun metni, bireylerin hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal 
yaptırımın veya sonucun bağlandığını belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine 
imkân verecek düzeyde kaleme alınmış olmalıdır. Bu nedenle, belirli bir kesinlik 
içinde kanunda hangi eyleme hangi hukuksal yaptırımın bağlandığının bireyler 
tarafından bilinmesi ve eylemlerin sonuçlarının öngörülebilmesi gerekir.” 13  

Bu doğrultuda, Anayasa Mahkemesinin, bir normun öngörülebilirlik/belirlilik koşullarını 
sağlamadığını tespitle verdiği bir iptal kararının ardından, bu normun uygulanmasının 
suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal etmediğine karar vermesi tutarlı bir yaklaşım 
olarak görünmemektedir. Örneğin, Siyasi Partiler Kanununun 117.maddesinde, “Bu 
Kanunun dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri işleyenler” için düzenlenen hapis 
cezası, gerçek kişiler bakımından yeterli açıklık/öngörülebilirlik sağlanmadığı 
gerekçesiyle suçta kanunilik ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi, normun kalitesine ilişkin bu tespitine rağmen, Siyasi Partiler Kanununun 
117.maddesinin ilgili kısmı uygulanarak verilen cezalar hakkında yapılan bir bireysel 
başvuru incelemesinde, suçta ve cezada kanunilik ilkesi bakımından bir ihlal tespit 
etmemiştir.14 Başka bir ifadeyle, öngörülebilir olmadığı tespit edilerek anayasaya 
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aykırı bulunan norm, somut olayda öngörülebilir kabul edilmiştir.15 Oysa arada bir 
iptal kararı olmasa dahi, Anayasa Mahkemesinin uygulanan suç/ceza normunun 
Anayasanın 38. ve AİHS’nin 7.maddesinin aradığı koşulları taşıyıp taşımadığını 
incelemesi gerekirdi. Yukarıda yer alan yorumlarına bağlı kalması halinde de, gerçek 
kişiler hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının suçta ve cezada kanunilik ilkesini 
ihlal ettiğini tespit etmesi beklenirdi. Anayasa Mahkemesinin, iptal kararından 
bağımsız olarak yapması gereken bu inceleme dikkate alındığında, Mahkemenin bu 
tutumunun iptal kararlarının geriye yürümemesi ilkesiyle açıklanması da mümkün 
değildir. Aksi takdirde, Anayasa Mahkemesi iptal kararı, bireysel başvuruda hakkın 
koruma alanının daraltılmasına gerekçe olur ki, bu sonuç her iki başvuru 
mekanizmasının işleviyle de bağdaşmaz. 

Sonuç 

Anayasa Mahkemesinin kendi iptal kararlarının gerekçesini göz ardı ederek, bireysel 
başvuruda suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin koruma alanını zayıflattığı 
görülmektedir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi özelinde, norm denetimi bireysel 
başvuru ilişkisine yönelik yapılan tespitler, genel olarak kanunilik ilkesi bakımından da 
göz önünde bulundurulabilir. Hangi tür başvuru üzerine karar verilirse verilsin, 
kanunun kalitesine ilişkin bir eksikliğin tespiti, diğer başvuru yollarının kullanılmasını 
harekete geçirecektir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda, doğrudan 
uygulanan normun belirlilik ölçütlerini taşımadığını tespit ederek kanunilik ilkesinin 
ihlal edildiğine karar vermesi de, o normun itiraz yoluyla önüne gelmesi için bir işaret 
olarak görülebilir. Anayasa Mahkemesinin, norm denetiminde ya da bireysel 
başvuruda, kanunun niteliğine ilişkin yaptığı tespit bakımından içtihadını/yorumunu 
tutarlı bir çizgide sürdürmesi, kendi kararlarının öngörülebilirliğini sağlaması 
bakımından da haklı bir beklenti olarak kabul edilmelidir. 
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