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Bireysel Başvuruda Kanunilik Ölçütü: Tutarlılık ve Stratejik Kullanım Sorunları1 

Anayasal demokrasilerin ve uluslararası insan hakları belgelerinin temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasına yönelik hukuksal kurgularına bakıldığında, “sınırlanmanın 
sınırı”nı çizen ilkeler arasında “kanunla sınırlama” ortak bir özellik olarak belirir. Bu 
ölçüt, ilk başta ayırt edilmesi kolay bir kavramı ve ilkeyi barındırıyor gibi görünebilir: 
biçimsel anlamda kanun ve kanunilik ilkesi. Kanunilik, yürütmenin demokratik kuram 
gereği yasama ile bağlılığını güvence altına alır. Kanuna dayalı olarak yapılan 
sınırlamalarla, yürütmenin yasamanın çizdiği ilke ve sınırlara bağlı kalması sağlanır.2 
Bununla birlikte, “kanunla sınırlama”, ulusal sistemlerin yargısal yorum biçimlerindeki 
farklılıklar nedeniyle temel hak ve özgürlükler üzerinde farklı etkilere sahiptir. Anayasal 
kültürün yasama yetkisine, adalet anlayışına ve özellikle hukuk devleti / hukukun 
üstünlüğü ilkesine ilişkin yaklaşımı, “kanun”un ve “kanuniliğin” içeriğini belirlemektedir. 
Maddi adalet anlayışının egemen olduğu hukuk kültürlerinde, dar anlamda kanunilik 
değil, farklı türden normatif işlemelerle de sağlanabilen geniş anlamda hukuksallık / 
hukuksal belirlilik esas alınır. Uluslararası koruma mekanizmalarının, özellikle 
anayasal kültürlerin farklılıklarını bağdaştırma zorunluluğu nedeniyle bu yaklaşıma 
ağırlık verdiği görülebilir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) dar anlamda 
kanunilik değil, “hukuksallık”tan yana olan baskın yorumu bu konuda örnek 
gösterilebilir.3  

Türkiye’de hukuk öğretisi ve uygulaması, değişik hukuk disiplinlerinde kanun kavramı 
ve kanunilik ilkesini esas alan bir gelişim göstermekle birlikte, bu iki unsurun temel hak 
ve özgürlük alanına etkilerini şimdilik kısmen ele alabilmiş gözüküyor. 1876 Kanun-i 
Esasi ile Osmanlı anayasacılığında ceza hukuku alanında açıkça benimsenen 
kanunilik ilkesinin, 1961 Anayasasında bu kez Cumhuriyet anayasacılığının temel 
ilkelerinden birine dönüşmesi, onun ceza öğretisinde çeşitli boyutlarıyla araştırılmasını 
sağlayabilmiştir.4 Öğretinin, “kesin kes yasallık” kavramı üzerinden, suç ve ceza içeren 
kanunların, kanunilik ilkesi gereği temel hak ve özgürlüklere aykırı düzenleme 
yapmamasını savunması ayrıca dikkat çekicidir.5 Bu yaklaşımda kanunilik Anayasa’ya 
esas bakımından uygunluk koşulunu da barındıran “maddi bir ilke” olarak 
anlaşılmaktadır. İdare hukuku bakımından da anayasal nitelikli bir ilke olan “idarenin 
kanuniliği”, özellikle 1961 Anayasası hukuk yazınında yürütmenin düzenleme yetkisi 
bakımından kapsamlı biçimde tartışılmıştır.6 Anayasa hukuku alanında kanunilik daha 
çok yürütme yetkisinin sınırlarının belirlenmesi, yetki aşımı ya da saptırmaları, yasama 
yetkisinin asliliği ve genelliği, uluslararası andlaşmalar ve kanun hükmünde 
kararnameler bakımından ele alınmıştır.7 Tüm bunlara ek olarak, Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru, kanunilik ilkesinin temel hak ve özgürlükler alanındaki 
etkilerini ortaya koyabilecek bir derinleşme fırsatı sunmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi’nin bireysel başvuru içtihadında, kanuniliğin temel hak yorumundaki rolü 
ve anlamı nedir? Aşağıda, kısa bir makalenin sınırları içinde, Mahkeme’nin soyut ve 
somut norm denetimine ilişkin içtihadına da değinerek bu sorunun yanıtı aranacaktır. 

Biçimsel ve maddi kanunilik anlayışları 

Biçimsel kanun, biçimsel anlamda hukuk devletinin ve biçimsel adaletin hem aracı hem 
de öncülüdür. Bununla birlikte, biçimsel kanun anlayışındaki temel sorun, onun genel 
ve yaygın “normatif keyfilikler”i önlemeye yetmemesidir. Biçimsel kanunun varlığı ile 
esas bakımından Anayasa’ya aykırılık arasında uyumlu bir ilişki yoktur; tersine gerilim 
ilişkisi vardır. Pozitif hukuk anlayışının temelini oluşturan hukuk güvenliği ilkesi ile 
herhangi bir normun maddi adalete uygunluğu arasındaki gerilim, anayasa hukuku 
alanında kendini bu şekilde göstermektedir.8 Yine de, biçimsel kanun başlangıcının 
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(“ilk elden düzenleme”) arandığı hallerde yokluğu, en ağır Anayasa’ya aykırılık biçimini 
oluşturur. Ancak bu durumda, denetlenen işlemin ya da eylemin içeriğinin Anayasa’ya 
uygunluğu hakkında bir şey söylenemediği için, esasa ilişkin anayasal sorunların 
derinlemesine tartışılması olanak dışıdır. Öte yandan, hukuk devleti ilkesinin temeli 
olan keyfilik yasağı, kuşkusuz “kanunun kalitesi”ne ilişkin standartları da gerekli 
kılmaktadır. Söz konusu standartlar, karşılaştırmalı anayasacılıkta genellik, nesnellik, 
soyutluk, süreklilik, öngörülebilirlik, erişilebilirlik, yeterince eksiksiz olma, tutarlılık ve 
belirlilik olarak öne çıkmaktadırlar. Böylece kanun, niteliksel unsurlar içererek biçimsel 
anlamını aşar ve “maddi anlamda kanun” olarak değer taşır. Kanunun, insan haklarına 
ilişkin güvenceler başta olmak üzere anayasal ilke ve kurallara uygun olması da 
kanunun kalitesine ilişkindir. 

Maddi anlamda kanun, kanun kavramına teleolojik bir yaklaşım getirmekte ve onu, 
temel hak ve özgürlükler için de yapısal olan hukuk devletinin ereği (telos) kapsamında 
yorumlamaktadır: “keyfi müdahalenin önlenmesi”. Bu erek, temel hak ve özgürlükler 
alanında özellikle önem taşımaktadır. Belirsizlikler içeren; anlaşılamayan ya da 
erişilemeyen; hak ihlallerine karşı hukuksal başvuru yollarını içermeyen; kurnaz yazım 
teknikleriyle soyut gözükseler bile genellikten yoksun kanunlarla temel hak ve 
özgürlüklere müdahale edilmesi maddi kanun anlayışı ile bağdaşmaz. 

Temel hak ve özgürlük alanında “kişisel kanun”ların açıkça yasaklanması da maddi 
kanun anlayışıyla ilintilidir.9 İlgili sınırlamanın belirlenebilir bir kişi hakkında, bir 
kereliğine etkili olduğu kanunlar, taşıdıkları keyfilik potansiyeli ve eşitlik ilkesi 
bakımından özellikle sorunludur.10 Bu özellikleriyle maddi kanun, anayasal 
demokrasilerin özgürlükçülüğünü ve sınırlı iktidar düşüncesini yaşama geçiren 
“hukuksal bir test” olarak nitelenebilir. 

Anayasa Mahkemesi, özellikle hukuk devletine ilişkin içtihadında kanun kavramıyla 
ilintili kalite standartlarını somutlaştırmaktadır. Bu çerçevede Mahkeme’nin 2010 
sonrası kararlarında, “hukuksal kalite unsuru” olarak “belirlilik ilkesi”nin daha fazla 
vurgulandığı gözlemlenebilir. Belirlilik ilkesi son dönem içtihatta açıklık, netlik gibi 
unsurların yanında; öngörülebilirlik, nesnellik, keyfiliğe karşı koruyucu önlemleri 
içerme, geleceğe dönük planlama yapabilmeye imkân verme ve belirli bir kesinlik 
içerme gibi öğeleri de içeren kapsayıcı bir nitelik taşımaktadır.11  

Kanunun kalite standardı olarak belirlilik, anayasal içtihatta tüm hukuk düzenine 
egemen bir ilke olarak da işlev görmektedir. Anayasa Mahkemesi son dönem 
içtihadında bu durumu “geniş anlamda hukuksal belirlilik” biçiminde tanımlıyor. Böylece 
Mahkeme’nin, “maddi adalet anlayışı”nı içselleştirmiş hukuk sistemlerine yaklaştığı 
söylenebilir. Mahkeme, biçimsel anlamda kanun ve kanuniliğin mutlak anlamlarından 
ayrılmakta; erişilebilirlik, bilinebilirlik ve öngörülebilirlik gibi “niteliksel gereklilikler” 
karşılandığı ölçüde idarenin düzenleyici işlemleri ve yargı kararları ile de hukuksal 
belirliliğin karşılanmasını yeterli görmektedir. Ancak Mahkeme hukuksal belirlilik 
koşullarını (i) kimi zaman kanunlar, içtihat ve idarenin düzenleyici işlemlerini tek tek 
sayarak, hepsi için toplu biçimde ve “hukuksallığı” öne çıkararak; (ii) kimi zaman kanun 
dışındaki işlemlerin kanuna dayanmasını da vurgulayarak ifade etmektedir.12 Bu ikinci 
tür “kanunla bağlı geniş hukuksallık” soyut-somut norm denetiminde baskın 
yaklaşımdır. Mahkeme, yasama tarafından sınırları çizilmiş ve ilkeleri saptanmış 
alanda, yürütmenin değişime uygun esnek hükümlerle genel nitelikli hukuksal işlemler 
yapmasını belirlilik ilkesini zedeleyen bir özellik olarak görmemektedir.13 
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Bu aşamada soluklanıp, Anayasa Mahkemesi’nin soyut ve somut norm denetimi 
içtihadında biçimsel kanunun vazgeçilmezliğine rağmen, bir tür maddi kanunilik 
anlayışının egemen olduğunu söyleyebiliriz. Ancak anayasal içtihada yönelik dikkatli 
bir değerlendirme yaptığımızda, Mahkeme’nin oluşturduğu kuramsal yaklaşımın, 
hukuksal olarak ikna edici ve tutarlı uygulanamadığını vurgulamak zorundayız. 

Bu konuda, iki noktaya dikkat çekilebilir: 

-İlkin, Mahkeme’nin son dönem içtihadı, kanunların çoğunlukla “niteliksel gereklilikler”e 
uygunluğunu kabul etme yönünde gelişmektedir. Bu eğilim, farklı hukuk alanlarına 
ilişkin kanunların denetiminde görülebilir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin kanunlar da 
aynı eğilimin dışında değildir. Sözgelimi, kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanmada 
biyometrik yöntemlere dayalı kimlik doğrulaması sonucu elde edilecek kişisel verilerin 
toplanması, işlenmesi ve korunması bakımından ilgili kanunda usul ve esasların 
“belirsizliği” itirazı, Mahkeme tarafından işlemin doğasından kaynaklanan usul ve 
güvencelerin varlığına dayanılarak reddedilmektedir.14 Böylece kanunun, düzenleme 
konusunun gereklerinden kaynaklanabilecek genel belirliliği, biyometrik kişisel verinin 
korunması için yeterli varsayılmaktadır. Ceza hukukunda kanunilik ilkesinin 
yorumundaysa, Mahkeme, suç ve ceza kanunda düzenlediği sürece bazı ifadelerin 
“demokratik toplumun ahlaki standartları”na dayalı olarak uygulamalar, yargı kararları 
ve doktrin ile belirlenebilecek olmasını yeterli görmektedir. Böylelikle, "doğal olmayan 
yoldan" yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünlerin 
depolanmasını yaptırıma bağlayan Ceza Kanunu hükmü belirli ve kanunilik ilkesine 
uygun bulunmuştur.15 

-İkincisi, Mahkeme “hukuksal belirlilik” olarak ifade ettiği maddi kanunilik anlayışına atıf 
yapmasına rağmen, ondan hızlıca sapabilmektedir. Üniversite öğretim elemanları ve 
personelinin disiplin hukuku bakımından “cezaları”nı belirleyen, ancak disiplin 
suçlarının belirlenmesinde düzenleme yetkisini Devlet Memurları Kanunu’nu esas 
alması koşuluyla Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bırakan kanun hükmünün belirlilik 
bakımından iptali, bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Bu içtihatta, ilgili YÖK 
yönetmeliğinin esas alınan kanun temelindeki “hukuksal belirliliği” sorunu değil, 
konunun bütünüyle yasakoyucu tarafından düzenlenme zorunluluğunu doğuran 
“biçimsel kanunilik” ağır basmıştır. Mahkeme’nin aynı içtihatta, “geniş anlamda 
hukuksal belirliliğe” vurgu yapması bu sonucu değiştirmemektedir. Söz konusu içtihat 
sonrasında, kanun tasarısı olarak TBMM’ye sunulan çalışma, Mahkeme’nin aradığı dar 
anlamda kanunilik koşulunu karşılamaktadır. Ancak, uzmanlık bilgi ve deneyimlerinin 
önem taşıdığı bilim-sanat özgürlüğü alanında bu denli ayrıntılı – ve içeriği hukuken 
tartışmalı- kanun düzenlemelerinin akademik özgürlük ve kurumsal özerklik 
bakımından Anayasa’ya uygun olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusudur. 

Yukarıdaki gözlemler ışığında bireysel başvuru içtihadına baktığımızda neler 
görüyoruz? “Hukuksal belirliliği” önceleyen ve onu pekiştiren bir hukuk dogmatiği mi, 
bu ilkeden sapma(lar) mı, yoksa hiçbiri ya da yeni diyebileceğimiz “kanunilik” 
kullanımları mı? Bu araştırma sorularının “şimdilik yanıtları” aşağıda paylaşılmaktadır. 

Bireysel başvuruda kanuniliğin biçimsel, maddi ve stratejik kullanımı  

Bireysel başvuruda kanuniliğe ilişkin ilk tespit, stratejik ve değişken kullanım tarzının 
yeni gelişen içtihatta soyut ve somut denetimine oranla daha belirgin olduğudur. 
Değişkenlik, “hukuksal belirlilik” ile dar anlamda kanunilik arasında nesnel ve kuramsal 
bakış açısıyla kolayca açıklanamayacak “git-gel” yaklaşımlar olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu tür tutarsızlıklar, mahkemelerin stratejik ve siyasal karar alma 
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pratiklerinde daha sık görülen bir olgudur. Anayasa Mahkemesi’nde de davaların 
siyasal, toplumsal ya da ekonomik etkisine göre kanuniliğin anlamlarının değişime 
uğraması dikkat çekicidir. Öte yandan, kanuniliğin, Mahkeme tarafından, toplumsal 
cinsiyete ilişkin kültürel kalıpları sorgulayacak kapsamlı bir denetiminden kaçınma ve 
soruna böylece çözüm bulma için kullanıldığı da gözlemlenebilir. 

Yukarıdaki saptamaları somutlaştıran, özellikle avukatın başörtüsü, kadının soyadı, 
zorunlu aşı, silahlı kuvvetler mensubunun e-posta denetimi ve munzam sandıklara 
ilişkin başvurulardaki içtihatlardır. Anılan içtihatlar, Mahkeme’nin kanun ve kanuniliğe 
ilişkin değişken ya da stratejik bakışını açıkça ortaya çıkarmaktadır.  

Mahkeme, temel hak ve özgürlükler alanında öncelikle, “münhasıran biçimsel kanun”la 
düzenlemeyi vurgulamaktadır. Bu durumu, maddi anlamda kanun ve geniş anlamda 
hukuksal belirliliğe öncelik veren İHAM yaklaşımından “daha geniş bir koruma” olarak 
nitelemektedir.16 Biçimsel kanun bakımından Mahkeme, soyut ve somut norm denetimi 
içtihadında benimsediği ve yukarıda da değinilen niteliksel ölçütleri aradığını, bireysel 
başvurularda da yinelemektedir.17 Bu konudaki içtihadın, biçimsel kanunun belirliliğine 
ilişkin beklentileri yüksektir (“eylemlere, olgulara, hukuksal sonuçlara ve yaptırımlara 
ilişkin açıklık ve kesinlik”). 

Mahkeme’nin kanunilik yaklaşımına ilişkin yinelediği unsurlar ve kimi gözlemler özetle 
şöyle sıralanabilir:18 

(1) Sınırlama, parlamentonun işlemi olan biçimsel kanunla yapılmalıdır. Böylece, 
yasamanın asliliği ilkesi ve yürütmenin türev yetkilere sahip olduğu yönündeki genel 
anayasal paradigma doğrulanmaktadır.19 

(2) Sınırlamaya ilişkin kanunun, “ilkesel ve soyut düzeyde açıklık ve kesinlik” içererek 
öngörülebilir olması gerekir.  

(3) Kanunlar yanında, içtihatlar ve idari düzenleyici işlemler ile de niteliksel koşulları 
sağlamaları halinde- hukuksal belirlilik sağlanabilir.20 Tam bu noktada, Mahkeme, 
biçimsel kanunu ve onun hukuksal belirliliğini çeşitli bağlamlarda fazlaca vurguladıktan 
sonra, ondan uzaklaşan yaklaşımını öne sürmektedir. Mahkeme’nin soyut-somut norm 
denetimi içtihadının bir kesitinden aktardığı bu yaklaşım, bir miktar zihin karıştırıcıdır. 
Söz konusu yaklaşım, soyut-norm denetimi içtihadında daha az öne çıkan türden 
hukuksal belirlilikti.21 Ancak bireysel başvuruyu çok daha fazla etkilemiş 
gözükmektedir: 

“Erişilebilir, bilinebilir ve öngörülebilir [olma] gibi niteliksel gereklilikleri karşılaması 
koşuluyla yasalar, mahkeme içtihatları ve yürütmenin düzenleyici işlemleri ile de hukuki 
belirlilik sağlanabilir. Aslolan muhtemel muhataplarının mevcut şartlar altında belirli bir 
işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini öngörmelerini mümkün kılacak bir normun 
varlığıdır.” 22 

Mahkeme’nin yukarıda yer alan geniş hukuksal belirlilik kavramını kullandığı kimi 
başvurularda, kanuna dayanma / kanunla bağlılık olgusunu da hatırlattığı ve zihin 
karışıklığını kısmen giderdiği söylenebilir.23 

Öte yandan, bireysel başvuruda, kanunun hukuksal belirliliği ya da genel olarak 
hukuksal belirliliğin uygulanması, Mahkeme’nin bunlar bakımından kuramsal olarak 
saptadığı ilkelerle her zaman uyumlu görünmemektedir. Kurumsal e-posta hesabının 
içeriğinin denetlenerek, bir Silahlı Kuvvetler mensubunun kurumun itibarını zedelediği 
gerekçesiyle sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin içtihatta böyle bir durum söz 
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konusudur. Mahkeme, ilgili kanunda e-posta denetimi hakkında açık ve kesin 
düzenleme bulunmamasına rağmen, biçimsel kanun ve hukuksal belirlilik koşulunun 
karşılandığı sonucuna varmaktadır. Kanunda genel bir görev olarak düzenlenen 
“istihbarata karşı koymak” ifadesi ve onu somutlaştıran erişilebilir askeri işlemler 
(emirler, kurallar başlıklı metin ve yönerge) kanunun kalitesi ve belirlilik açısından 
yeterli görülmüştür.24 Biçimsel kanunu, kuramsal ön açıklamalarda fazlasıyla 
vurgulayan Mahkeme’nin, denetlenen kanunun açık olmayışını öngörülebilirlik 
bakımından sorunlu görmemesi25 çelişkili bir tutumdur. Biçimsel kanunun bu denli öne 
çıkarılmadığı ve hukuksal belirliliğin asıl ilke olduğu yargısal kültürlerde aynı çelişki 
yaşanmaz. O nedenle, biçimsel kanunun önceliği devam ettirilecekse, dar anlamda 
kanuniliğin değil, “hukuksallığın” benimsendiği İHAM içtihatlarından esinlenirken 
“argümentatif tutarlılık sorunu”nun da önemsenmesi gerekir. 

Buna karşılık, Mahkeme’nin çocuklara yönelik zorunlu aşı kararında, e-posta 
denetimine ilişkin başvuruya oranla çok açık ve sağlıklı yaşam hakkını önceleyen 
kanun hükümlerini dahi yetersiz görmesi ise hukuken ikna edici değildir.26 Zorunlu 
aşıda, hak çatışmasına odaklanılmalı (ebeveynin çocuğa ilişkin hakları ve çocuğun 
sağlık hakkı) ve devletin sağlık alanındaki pozitif yükümlülüklerine ilişkin takdir yetkisini 
keyfi kullanılıp kullanmadığı sınanmalıydı. Bu başvuruda, doğrudan anayasal 
dayanaklarla sağlanmış “açık hukuksallık” üzerinden hukuksal öngörülebilirliğin 
saptanması gerekirdi. Böylece uluslararası çocuk hukukunun da temel bir bileşeni olan 
“çocuğun üstün yararı” testi uygulanabilirdi. Çocuğun sağlık hakkının korunmasını da 
içeren özel temel hak düzenlemesi (Anayasa madde 41/3) ve sağlık alanında devletin 
kuşkusuz bulaşıcı hastalıkların önlenmesini de içeren kamu sağlığına ilişkin pozitif 
yükümlülüğünün varlığı (Anayasa madde 56/3) gözden kaçırılmamalıydı. Bunlar, 
zorunlu aşıya dayanak olan ilgili kanunların ve kanun hükmünde kararnamenin 
yorumuna esas oluşturması gereken “açık ve kesin” hukuksal dayanaklardır. Anayasa-
altı düzenlemelerde, anılan hukuksal dayanaklar değişik biçimlerde 
somutlaştırılmaktadır (özel, aşı türünü vurgulayıcı normlar ve öngörülemeyecek 
hastalıklara karşı genel yetki normları). 

Öte yandan, çocuklara yönelik zorunlu aşı, Türkiye dâhil farklı ülkelerde, bulaşıcı 
hastalıkların öngörülemezliği nedeniyle, kamusal makamların geniş takdir yetkisine 
sahip oldukları bir normatif temelde yönetilmiştir. Nitekim ABD uygulamasında da, 
Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığı üzere, yerel birimlerin benzer kamu sağlığı 
politikaları benimsedikleri görülebilir.27 Kamu sağlığını koruyucu önlemlerde, bu 
önlemlerin biçimsel olarak kanun metninde tek tek sıralanmasından çok, bunların 
uygulamada hangi nesnel ve bilimsel ölçütlere göre haklı kılınarak belirlendiği önem 
taşımalıdır. O nedenle denetimin odağı biçimsel kanunilik değil, “demokratik bir 
toplumda zorlayıcı gereksinim” doğrultusunda ölçülülük ilkesine uygunluk olmalıdır. 
Zorunlu aşının kişiye özel sağlık nedenleriyle yapılmamasına yönelik istisnaların 
dikkate alınması ve düzenlenmesi ise elbette hukuksal zorunluluktur.  

Kuşkusuz zorunlu aşının temel hak ve özgürlüklerle ilişkisinde kanunilik dışındaki her 
türlü denetim, derin bir incelemeyi ve dinsel ya da vicdani nedenlerle aşının reddi gibi 
konularda kesin bir yargısal yorumu gerektirir. Türkiye’de, içinde hayvan –özellikle 
domuz- kökenli maddelerin bulunduğu iddiasıyla kaygı uyandıran zorunlu aşı 
tartışması; Avrupa ve ABD’de otizm ve karma aşı arasındaki bağlantıyı öne süren 
akademik bir yayınla gündeme gelmişti (“Wakefield makalesi”). Wakefield makalesinin 
sahteliğinin kanıtlanması ve ölümcül sonuçlanabilen kızamık hastalığının anormal 
artışı ile bu tartışma yön değiştirdi.28 2013 yılında İngiliz yargısı (High Court) çocuğun 
üstün yararına dayanarak zorunlu karma aşı uygulaması lehinde bir karar verdi.29 
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ABD’de dinsel ya da vicdani gerekçelerle zorunlu aşı itirazları da dâhil olmak üzere, 
yapılmış pek çok anayasal itirazı geri çeviren yargı pratiğinin yerleşikliği dikkat 
çekicidir.30 Anayasa Mahkemesi’nin, zorunlu aşı konusundaki kararında, bu tür mevcut 
karşılaştırmalı içtihatlardan hiç yararlanmamış olduğu da görülmektedir. 

Mahkeme’nin kanunilik ilkesini stratejik kullanmada, evli kadının soyadına ilişkin içtihat 
dönüm noktasıdır. Evli kadınların doğumla kazandıkları soyadlarını tek başına 
kullanamamaları sorununu, Mahkeme tarafından kadın-erkek eşitliği temelinde esaslı 
bir denetime konu olamamıştır. Mahkeme, ilgili bireysel başvuru içtihadında kanunilik 
ilkesini kullanarak başvurucu lehine hükmetmiştir. Bu karar alma biçimi kanunilik 
ilkesinin, eşitlik denetiminden kaçınmak üzere “stratejik kullanım”ına işaret 
etmektedir.31 Mahkeme, geçmiş somut norm denetimi içtihadında, evli kadının 
soyadına ilişkin ve kadınların evlilik öncesi soyadlarını tek başlarına kullanmalarını 
engelleyen Medeni Kanun hükmünü hukuken savunulamayacak kültürel gerekçelerle 
Anayasa’ya uygun bulmuştu.32 Bu bakımdan, evli kadının soyadı hakkındaki bireysel 
başvuru, geçmiş içtihadı “önkarar usulü”yle sorgulayacak bir zemin hazırlayabilirdi. 
Mahkeme hukuken savunulabilir olan bu yolu ne yazık ki tercih etmedi.33 Bir “orta yol” 
izleyerek, tamamen biçimsel bir argümanla ve haklara ilişkin hiçbir somutlaşma 
yapmaksızın, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ni (İHAS) yorumlayan İHAM içtihatları 
ile kanunların çatışmasında, Anayasa madde 90/son üzerinden ilkine öncelik 
tanınmamasını kanunilik ilkesinin ihlali saymakla yetindi. 

Tam da bu biçimsellik ve stratejik turum nedeniyle, evli kadının soyadına ilişkin 
hukuksal anomali bireysel taleplere konu olmadığı sürece süregelen bir eşitlik ve 
bireysel özerklik sorunu olmaya devam ediyor. Oysa Türkiye anayasacılığı toplumsal 
cinsiyete dayalı eşitliğin farklı türlerini pekiştiren açık anayasal dayanaklara sahiptir. 
Mahkeme’nin cinsiyete bağlı kültürel kalıpları, biçimsel bir çatışma kuralı üzerinden 
aşmakla yetinmesi; onları, özsel ve son derece açık olan anayasal sınırlara tabi 
kılmaktan “kaçınması”, kadın-erkek eşitsizliğini gerçekte sorgulayamayan bir yargı 
siyasetinin sonucudur. 

Buna karşılık, avukatlara yönelik başörtüsü yasağını ele alan içtihadında, Mahkeme, 
evli kadının soyadının tam tersine, geçmiş başörtüsü içtihatlarının sorgulamasını 
yapmıştır. Sorgulama, özellikle “ayrımcılık yasağı” bağlamında yapılsa da, orada 
söylenenler gerçekte laiklik ve din ve vicdan özgürlüğünün yeni yorumudur.34 Dikkat 
çekerek vurgulamamız gerekir: Mahkeme, din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin 
değerlendirmesinde, ihlali saptarken kanunilik ilkesinin karşılanmadığını söylemekle 
yetinmiştir. Yasağın dayanağı olan Türkiye Barolar Birliği meslek kuralına ilişkin 
yürürlüğü durdurma kararının varlığı ve bu kararda “açık kanuni dayanağın yokluğu”na 
dikkat çekilmesi, kanuniliğin varsayılmasına engel görülmüştür. Bu yaklaşım, kanunilik 
ilkesinin yorumu açısından sorunsuz sayılabilir. Ancak Mahkeme yetinmemiş, aynı 
noktada biçimsel kanuniliği pekiştirmeye devam etmiştir. Başvuru konusu 
yükseköğrenimde başörtüsü yasağı olmamasına ve yasak için farklı hukuksal 
dayanaklar ileri sürülmesine rağmen, yargısal içtihadın kanuniliğini reddeden 
genelleyici tespitler kararda yer almıştır: 

“Türk Hukukunun bazı alanlarında, hakimin yarattığı hukuk, hukukun bir kaynağı olarak 
kabul edilmekle birlikte insan hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması gibi tamamen 
biçimsel kanunilik ilkesi temelinde örgütlenen bir alanda hiçbir zaman “kanun” 
niteliğinde kural özelliği kazanamaz. (…) Anayasa Mahkemesinin 1989 ve 1991 tarihli 
kararları, Anayasa’nın 13. maddesindeki temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla 
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sınırlanabileceğine ilişkin hükümde yer alan “kanunilik” şartını taşıyan kurallar olarak 
kabul edilemez.”35 

Munzam sandıklara ilişkin bireysel başvuru içtihadı ise tam tersi bir tutumun örneği 
olarak karşımızda duruyor. Burada, öngörülebilirlik sağlayan yargısal yorum, kanunilik 
ilkesi bakımından yeterli görülmektedir.36 Munzam sandıklar başvurusu, İş Bankası 
sosyal güvenlik ve yardımlaşma vakfına şubelerce yapılan katkı payları hakkındadır. 
Mahkeme, ödenen katkıların, yargı tarafından “ücret” olarak yorumlanarak vergiye tabi 
tutulmasının, ilk kez 2013 yılındaki içtihatla “öngörülebilirlik” kazandığını saptamıştır. 
2013 öncesi için kanunilik ölçütü sağlanamadığından, dava konusu 2007 yılı 
vergilendirme dönemine ilişkin ödemeleri vergiye tabi tutmak, mülkiyet hakkını ihlal 
edecektir. Bu içtihat kuşkusuz adil bir sonuç sağlamaktadır. Ancak verginin kanuniliği 
ilkesinin yorumunda geniş anlamda hukuksal belirliliğe öncelik verirken, türban 
içtihadında öngörülebilir yargısal yorumun varlığını kanunilik ilkesine uygun bulmamak, 
içtihatlardaki bütünselliğinin taşıdığı önem nedeniyle sorgulanmalıdır.37 Zorunlu aşı 
kararında, aşıların tespitinde kanunun mutlak açıklığını arayan Mahkeme’nin, munzam 
sandıklar içtihadında bunu aramaması ise ölçütlerin kullanımında başka bir tutarlılık 
sorununa daha işaret etmektedir.38  

Sonuç 

Bireysel başvuru içtihadında kanunun kalitesine ilişkin unsurların teyidi ve hukuksal 
belirlilik ilkesinin vurgulanması, hukuk devleti ilkesi açısından pekiştiricidir. Ancak 
kanunilik ilkesinin stratejik, kimi zaman aşırı biçimsel kullanımı; öte yandan, biçimsel 
kanunun varlığı halinde kanunun kalitesine ya da esas denetimine ilişkin diğer 
unsurların ikna edici bir tutarlılıkla kullanılmaması, “yargılamanın kalitesi”ni olumsuz 
etkilemektedir. 

Karar alma süreçlerimizde, en temel gibi gözüken öncüller ya da bilindik varsayılanlar, 
çoğunlukla en çok yanıldıklarımızdır. Kanunilik ilkesi de içtihatta, bu yanılgıdan payını 
almış gözüküyor. Bireysel başvuruda yargılamanın kalitesi, kanunilik ilkesi dâhil 
sınırlamanın sınırına ilişkin tüm ilkeler için sağlam bir hukuk dogmatiğini inşa etmeden 
sağlanamaz. Geniş anlamda hukuksallığa en fazla hizmet edecek ve Mahkeme’nin 
hukuk devleti ile bağlılığını sağlayacak olan da budur. Mahkeme’nin, isteksiz 
göründüğü örneklere rağmen, bu konuda yeterli kapasiteye ve bilgi erişimine sahip 
olduğundan kuşku duymuyoruz. 

1 Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi, Bu makale, yürütücüsü olduğum ve 1001-Araştırma ve 
Teknoloji Projelerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-ARDEB tarafından desteklenen 
115K449 nolu araştırma projesinin çıktılarının akademik ve profesyonel kamuoyu ile paylaşılmasını 
hedeflemektedir.  
2 Sınırlamanın sadece kanunla değil, kanuna dayalı olarak da yapılabileceğini benimseyen Bonn 
Anayasası madde 19/1 bakımından karş. Peter Michael Huber, Art. 19 Abs. 1, in Kommentar zum 
Grundgesetz, Band I, v. Mangolt / Klein / Starck, Verlag Franz Vahlen, 2010, München, par. 46.  
3 Sunday Times / Birleşik Krallık (No 1), B. No: 6538/74, 26.4.1979, par. 49; Cantoni / Fransa, B. No: 
17862/91, 15.11.1996, par. 29. Bu konuda özellikle bkz. Geranne Lautenbach, The Concept of the Rule 
of Law and the European Court of Human Rights, OUP, 2013, Oxford, s. 70-124. 
4 Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, eleştirileri ve yürütmenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza ihdası 
tartışmaları hakkında bkz. Nur Centel / Hamide Zafer / Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta 
Yayınevi, 8. Baskı, 2014, Istanbul, s. 45-62; ayrıca bkz. Osman Can, “Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış”, 
EÜHFM, C. IX, S. 1-2, (2005), s. 89 vd. 
5 Çetin Özek’e (Türk Ceza Yasası Tasarısına İlişkin Düşünceler, 1997, s. 26-27) atıfla bu yaklaşımı 
aktaran Centel / Zafer / Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 46. 
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