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Anayasa Mahkemesinin af ile yaklaşımına ışık tutacak birden çok kararı
bulunmaktadır.

Bu çalışma esas itibariyle Anayasa Mahkemesinin 8.10.1991 tarihli E.

1991/34, K. 1991/34 sayılı, 21.10.1992 tarihli E. 1992/43, K. 1992/49 sayılı, 18.7.2001 tarihli
E.2001/4, K.2001/332 sayılı kararları esas alınarak hazırlanmıştır.

I. Af Yasaları İle İlgili Genel Yaklaşımı
Anayasa 87’nci maddesinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte
üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek Türkiye Büyük Millet
Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
Anayasanın 169 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına göre ise “…münhasıran orman
suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya
daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.”
Ceza hukuku ve tamamlayıcısı olan infaz hukuku alanında yasa koyucunun, suçların
önlenmesi kimi fiillerin suç olarak tanımlanması ya da suç olmaktan çıkarılması, konulacak
cezaların ağırlaştırılıp hafifletilmesi, cezaların yerine getirilmesi koşullarının toplumun
gelişimine ve suçluların iyileştirilmesine yönelik olarak yeniden belirlenmesi özel ve genel af
çıkarılması hususlarında kamu yararı amacıyla düzenlemeler yapma konusunda takdir hakkı
vardır. Ancak bu takdir hakkı Anayasa ve evrensel hukuk kurallarıyla sınırlıdır. Bu çerçevede
gözetilecek ilkeler “hukuk devleti”, “eşitlik ilkesi” dir.

A. Yasanın Vasıflandırılması
Anayasa Mahkemesi, norm denetimi yapmadan önce, normun niteliğini tayin
etmektedir. Nitelendirme konusunda TBMM’nin nitelemesine bağlı kalmamaktadır.
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kişiselleştirilmesi, başka bir deyişle, cezaevindeki tutum ve davranışıyla (iyi durumuyla)
topluma uyum sağlayabileceği izlenimini veren hükümlünün ödüllendirilmesidir. Suçlunun
kendisine verilen cezadan daha kısa bir sürede uslanması, eyleminden pişmanlık duyması ve
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bunu iyi davranışlarıyla kanıtlaması durumunda, cezaevinde daha fazla kalması gereksiz
olabilir. Bu durumda, infaz sistemindeki etkili araç, şartla salıvermedir. Şartla salıvermenin en
önemli öğeleri, cezanın belirli bir süre çekilmiş olması, hükümlünün, bu süre içinde iyi durum
göstermesi, şartla salıverildikten sonra gözetim altında kalması ve şartla salıvermenin
gereklerine uyulmaması durumunda şartla salıverme kararının geri alınabilmesidir. İyi hal
koşulunun aranmaması, yasanın şartlı salıverme olarak nitelendirilmesine engel değildir.
Mahkemeye göre af, Ceza hukukunda, kamu davasını ve cezayı düşüren bir neden
olarak kabul edilen "af", nesnel ceza yasaları öznel durumlara, uygulanırken ortaya
çıkabilecek kimi uygunsuzlukların, giderilmesinde, başka bir deyişle cezanın, yasa koyucunun
öngörmediği ya da öngörülenden daha şiddetli bir sonuç verdiği durumlarda gerekli olabilir.
Af, kimi zaman ceza siyasetinin uygulama aracı olarak da düşünülebilir: Toplumdaki
çatışmaların unutulması, kin duygularının; kökleşmesinin önlenmeye çalışılması gibi. Ayrıca,
cezaevlerinin durumları ve adli hataların giderilmesi gibi nedenler affı gerekli kılabilir. Genel
af, kamu davasını ve hükmolunan cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırır.
Erteleme ise işlediği suçtan dolayı mahkûm edilen suçluya ait cezanın infazının belirli
bir süre ile geri bırakılması ve suçlu bu süre içinde yeniden bir suç işlemediği takdirde suçun
ya işlenmemiş veya hükümlülüğünün gerçekleşmemiş ya da cezanın çekilmiş sayılmasıdır.
Anayasa Mahkemesi, yasanın hükümlerini irdeleyerek af, şartı salıverme ve erteleme
niteliğinde olup olmadığını tespit ettikten sonra, yasanın hükümlerini belirlediği ilkeler
çerçevesinde irdelemektedir.

B. Yasanın Vasıflandırılmasına Dair Örnekler
3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu"nun geçici 4. Maddesiyle getirilen
düzenlemede İyi hal" koşulunun yokluğu, tek başına yasanın af yasası olduğu anlamına
gelmemektedir. Yasada istemle bağlı olmadan şartla salıverilmeden söz edilmesi, cezanın bir
bölümünün çektirilmesinin gerekliliği ve daha önemlisi, Türk Ceza Yasası'nın 17. maddesinde
koşulların oluşması durumunda şartla salıverme kararının geri alınması olanağının bulunması,
yasanın bir bütün olarak şartlı salıverme niteliğinde olduğunu göstermektedir.
Özel af, toplu ve şartlı olarak yapılabilir. 4616 sayılı "23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun"
ise müebbet ve 10 yıldan fazla süreli hükümlülükler bakımından cezadan indirim öngörmesi,
tâbi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından veya toplam
hükümlülük sürelerinden on yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi veya hükümlülük

süresi dolmuş olanlar bakımından ise, belirli bir süreyle suç işlememe bozucu (infisahi)
koşuluna bağlanmış olması nedeniyle toplu özel af niteliğindedir.

II. Koşullu Salıverme Olarak Vasıflandırdığı Yasalarda Esas Aldığı İlkeler
Koşullu salıvermede gözetilecek ilke eşitliktir. Anayasa Mahkemesine göre koşullu
salıverme şartlarında mahkumlar arasında farklı koşullar getirilemez.
Anayasa Mahkemesi'nin yerleşmiş kararlarına göre, yasa önünde eşitlik, herkesin, her
yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Anayasa'nın öngördüğü eşitlik, mutlak
anlamda bir eşitlik olmayıp haklı nedenlerin bulunması durumunda farklı uygulamalara
olanak veren bir ilkedir. Ancak, aynı durumda olanlar için ayrı düzenleme Anayasa'ya
aykırılık oluşturur. Konunun eşitlik yönünden incelenebilmesi için ayrık düzenlemenin haklı
bir nedeninin olup olmadığının belirlenmesi gerekir.
Suçlu, topluma uyum güçlüğü gösteren ve uyumsuzluğunu suç işlemekle açığa vuran
kimsedir. Cezanın caydırıcılığı ve suçlunun topluma uyum sağlayabilmesi, başka bir deyişle
topluma yeniden kazandırılması, ceza politikasının temel ilkesini oluşturur. Toplumun suça
verdiği önem ve suçun ağırlığı, cezanın farklılaştırılmasına ya da ağırlaştırılmasına esas olur.
Bu husus, devletin cezalandırma politikasına uygun olarak Yasa koyucunun bu konudaki
değerlendirmesi ve takdiriyle belirlenir.
Ancak, cezanın çektirilmesi, işlenen suçun türüne bağlı olmaksızın, suçlunun topluma
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gerçekleştirilebilmesi, suça bağlı kalmadan ayrı bir programın uygulanmasını gerektirir. Tüm
çabalar, suçlunun uyumsuzluğuna neden olan psikolojik, çevresel sosyal ve kişisel etkenlerin
belirli bir infaz programı içinde giderilerek, suça yeniden yönelmesini önlemektir. Bu
program, suça göre değil, suçlunun infaz süresince gösterdiği davranışlarına ve gözlenen
iyi durumuna göre düzenlenecektir. Bu da infazın, mahkûmların işledikleri suçlara göre bir
ayırıma gidilmeden, aynı esaslara, ve belirli bir programa göre yapılmasını ve sonuçlarının
gözlenmesini gerektirir. Aynı miktar cezayı alan iki hükümlüden birinin, sırf suçunun türü
nedeniyle daha uzun süre ceza çektikten sonra şartla salıverilmesi, cezaların farklı çektirilmesi
sonucunu doğurur ve bu iki mahkûm arasında eşitsizliğe neden olur.
Şartla salıvermede çağdaş eğilim, özgürlüğü bağlayıcı cezanın yasalarda belirlenecek
alt sınırının infaz kurumunda geçirilmesi koşuluyla, suçlunun kişiliğindeki gelişmeleri
gözleyerek uygun zamanın belirlenmesi yönündedir. Bu yöntemde işlenen suçun, şartla
salıverme açısından belirleyici bir niteliği yoktur. Böylece, infaz yönünden eşit ve aynı

durumda bulunan mahkûmlar arasında şartlı salıverme bakımından ayrı uygulama,
Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen "yasa önünde eşitlik" ilkesine uygun düşmemekte ve
bu ayrılığın haklı bir nedeni de bulunmamaktadır.
Anayasa Mahkemesine göre suç türünden, suçlunun kişiliğinden ayrı, tümüyle
uygulama yararlanma eşitliği kapsamına giren "indirim" de aykırılık ve ayırımı getirmek, yasa
koyucunun kesinleşmiş hükümden önceki evreye dönük suça ve suçluya göre uygulama
öngörmesi "şartla salıverme" kavramının hukuksal niteliği ile çelişir. Böylece, sonraki
Yasa'nın bir tür geçmişi kapsayan, kimi hükümlüler bakımından çekilecek cezayı farklılaştırıp
ağırlaştırarak Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılığı daha belirgin kılan kuralı, ceza infaz
hukukunun temel ilkelerine ve Anayasa'nın "hukuk devleti" ilkesine de ters düşer.

III. Af Yasası Olarak Nitelendirdiği Yasaların Denetiminde Esas Aldığı İlkeler
A. Af yasalarında tarih belirtilmesi, eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Anayasa aykırı
değildir.
Anayasa Mahkemesine göre Anayasamızda fertlerin temel hak ve hürriyetleri arasında
af, erteleme ve şartlı salıverilme gibi kimi olanaklardan yararlanma diye bir hak yer
almamıştır. Yasa'nın belirlediği uygulama tarihine karşı çıkan düşünceler, bir af kanununun
kabulünde yasama organının takdirine ilişkin konular olup, itiraz konusu fıkranın Anayasa'nın
sözüne ve özüne aykırı bulunduğunu kabule yeterli nitelikte değildir. Bu nedenle, belirtilen
konulara ilişkin yasaların uygulanma tarihinin saptanmasında yasa koyucunun Anayasal
ilkelere bağlı kalmak koşuluyla takdir hakkı olduğunun kabulü gerekir.
Genel olarak af, erteleme, şartla salıverilme gibi olanaklar tanıyan yasalarda belirli bir
tarihe kadar işlenen suçlar için bu olanakların tanındığına dair açıklık bulunmasının nedeni
kanunun çıkacağı beklentisiyle kimilerinin suç işlemeye yönelmesini önlemektir.
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Cumhurbaşkanı'nca yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesi nedeniyle yasalaşma
sürecinin gecikmesi önceki yasalarda belirlenen tarihin aynen kabulünün haklı nedenini
oluşturmaktadır.
Bu durumda, Yasa'nın 23 Nisan 1999 tarihinden önceki fiilleri kapsamı içine
almasında eşitlik ilkesine aykırılık yoktur.

B. Affın Kapsamını Genişletmeye Yönelik Yaklaşımı
Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararları incelendiğinde, Mahkeme’nin sadece bazı
kuralları iptal ederek neyin hukuk olamayacağına karar vermekle sınırlı bir rol üstlenmediği,
bazen bunun ötesine geçerek neyin hukuk olacağına da karar vermek suretiyle, tıpkı yasama
organı gibi “pozitif kanun koyucu” hatta “pozitif anayasa koyucu” olarak faaliyet gösterdiği
gözlemlenmektedir. Bunun en tipik örneği 4616 sayılı Yasayla verdiği karardır. Bu kararla
Anayasa Mahkemesi af yasasını adeta yeniden yazmıştır.
Anayasa Mahkemesi, af yasasının kapsamını genişletirken Türk Ceza Kanunun
sistematiği dikkate almaktadır. Mahkemeye göre benzer yapıdaki benzer hukuki yararları
koruyan suçlar arasında af açısından ayrım yapılamaz.
Türk Ceza Yasası'nın ikinci kitabında, yasa koyucu suç saydığı aynı cins ve benzer
nitelikteki fiilleri bap ve fasıl başlığı altında gruplandırarak ceza yaptırımına bağlamıştır.
Başka bir anlatımla, benzer suç tiplerini belirli bir disiplin altında ve gerektiğinde fasıllar
arasında ortak düzenlemelerle cezanın artırım ve indirim kurallarını da belirterek suçlar
arasında tutarlı bir sınıflandırma yapmıştır. Anayasal denetimde bu sınıflandırmanın yanı sıra
benzer hukuki yararları koruyan ya da benzer içerik ve yapıdaki suçların kimi nedenlerle
Yasa'nın farklı bap ve fasıllarında veya ceza kuralları taşıyan kimi yasalarda düzenlenmiş
oldukları da göz önüne alınmalıdır.
Fasılda yer alan aynı tür suçlar arasında ayırım yapılmaksızın tüm suçların kapsam dışı
bırakılmasında bu suçların hukuki nitelikleri, ceza miktarları ve korudukları hukuki yararlar
gözetildiğinde, Anayasa'ya aykırılık bulunmamaktadır.
Aynı fasılda düzenlenmiş olmasına rağmen, daha ağır veya benzer cezayı gerektiren
suçların af kapsamına alınmasına rağmen, aynı veya daha hafif cezayı gerektiren suçların af
kapsamı dışında tutulması hukuk devleti ilkesine aykırıdır.
Maddede düzenlenen ve taksirle işlenen bu suçun aynı fasılda kasıtla işlenen ve daha
ağır ceza gerektiren diğer suçlardan ayrılarak af kapsamı dışında bırakılmasının makul, adil
ve anlaşılabilir haklı nedeni bulunmamaktadır.
İnfaz Yasasının hükümlülere tanıdığı haklar, af yasası ile ellerinden alınamaz. 647
sayılı Yasa'nın Ek 2. maddesine göre, belli koşulların gerçekleşmesi halinde ayda 6 günlük
indirimden yararlanacak olan hükümlülerin kalıcı bir yasa ile tanınmış hakları itiraz konusu
kuralla aleyhlerine sonuç doğuracak biçimde ellerinden alınması Yasa'nın 1. maddesinden
yararlanacaklar hakkında 647 Yasa'nın Ek 2. maddesindeki indirim hükümlerinin

uygulanmamasının neden olduğu adaletsizlikler kişi güvenliğini sağlamak ve adaletli bir
hukuk düzeni kurup bunu sürdürmekle yükümlü olan bir hukuk devletinde kabul edilemez.
1632 sayılı Askeri Ceza Yasası'nın 144. maddesinde düzenlenen askerlerin görevi
kötüye kullanmalarına ilişkin suçun 4616 sayılı Yasa kapsamına alınmasına karşın Türk Ceza
Yasası'nın genel nitelikteki 240. maddesinin kapsam dışında tutulmasının Anayasa'nın eşitlik
ilkesiyle bağdaşmadığı açıktır.
Koruduğu hukuki yarar bakımından diğer tüm suçlardan farklı nitelikte olan işkence
suçunun, kamu düzeni ve kamu güvenliği gibi amaçlarla af yasası kapsamı dışında
bırakılmasında hukuk devleti ilkesine aykırılık yoktur.
Aynı fasılda düzenlenmiş hatta daha az ceza gerektirmiş olsa da suçun topluma
yönelik olması, yaratacağı tehlikeler gözetildiğinde kapsam dışı bırakılmasında Anayasa'ya
aykırılık yoktur.
Uyuşturucu suçları kişilerin ruhsal ve bedensel sağlığı üzerinde yarattığı tehlikeler
gözetildiğinde, kamu sağlığı ve kamu düzeni gerekçesiyle af kapsamı dışında bırakılması
Anayasa'nın 2. maddesine aykırı değildir. Askerlik mesleğinin ve hizmetinin gereği gibi
yerine getirilmesini sağlamaya yönelik ve bu yönü ile diğer ceza yasalarındaki suçlardan
farklı olmaları ve bunların kendi fasıllarındaki suçlardan daha ağır cezayı gerektirmeleri
nedeniyle kapsam dışında tutulmalarında Anayasa'nın 2. maddesine aykırılık yoktur. İtirazın
reddi gerekir.
Toplumun ekonomik refahının sağlanması açısından büyük önemi olan verginin tarh,
tahakkuk ve tahsilinin hiç yapılamaması veya gerçeğe aykırı biçimde ve verginin ziyaına yol
açacak şekilde yapılması sonucunu doğuracak "vergi kaçakçılığı" suçlarının içeriği, suç
tipleri, koruduğu hukukî yarar, unsur ve nitelikleri gözetildiğinde diğer yasalardaki suç
türleriyle karşılaştırılamayacağı açıktır. Vergi suçları kapsam dışında tutulabilir.

SONUÇ
Sonuç itibariyle Anayasa Mahkemesine göre af yasaları, hukuk devleti ilkesi ve eşitlik
ilkesi bağlamında denetlenebilir. Bu denetim kapsamında af kapsamında sayılmayan bir kısım
suçlar da af kapsamına alınabilir.
Düzenleme niteliği itibariyle şartlı tahliye niteliğinde ise hükümlüler arasında ayrım
yapılamaz.
Af için, bir tarih milat olarak belirlenebilir.
bağlanamaz.

Ancak aftan yararlanmak şarta

