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SUNUŞ:

Prof. A YSEL ÇELIKEL (Istanbul tlniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekilleri, değerli misafirlerimiz; Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
istanbul üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenledikleri
«Milli Egemenlik:. konulu panele hoşgeldiniz.
Panele konuşmacı olarak katılacak olan değerli bilim adamlarıyla,
Türkiye Büyük Millet Meclisine Fakültemiz ve üniversitemiz adına
teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, bilindiği

gibi, demokrasi özgürlükler rejimi
ve egemenliğin halktan kaynaklandığını benimseyen bir sistemdir.
Kişinin onuruna layık insan haklarına sahip olduğu bir sistem içerisinde yaşaması ve bu sistemin korunması ancak egemenliğin halktan
kaynaklandığını ifade eden bir rejim içerisinde gelişebilir, yerleşe
bilir.
işte,

bu gerçeği nazara alan ve bilen Atatürk, Cumhuriyetin ilk
yıllarından itibaren bu sistemi Türkiye'de oturtmak için çaba sarfetmiş ve bunda başarı sağlamıştır. Türk toplumu 66 yıldan beri
-belirli kesintiler hariç olmak üzere- böyle bir rejime sahip olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Bu mutluluk nedeniyle. bu rejimin
fazileti nedeniyle ilgili kuruluşlann ve fertlerin, milli egemenlik fikrini, egemenliğin halktan kaynaklandığı fikrini ve özgürlükler konusunu toplumun bütün kesimleri içerisinde bilinçlendirmeye, güçlendirmeye ve yasamanın hakimiyetini her zaman sağlamaya yönelik
çalışmalarda bulunmaya vazifelidirler diyorum, böyle bir inancı taşı
yorum.
işte, bu nedenle de bugün, bu amaçlı toplantılardan bir tanesini
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte düzenlemenin mutluluğuna
sahibiz.
Toplantı için katkıda bulunanlara teşekkürler ediyorum ve sözlerime son verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkan
vekili Halim Aras beyi davet ediyorum.

HALIM ARAS - Sayın konuklar,
değerli hocalarım, sevgili öğrenciler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 66 ncı yıldönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, milli hakimiyet fikrinin, milli egemenlik fikrinin geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması ve bugüne kadar ihmal
edilmiş olan Milli Egemenlik ve 23 Nisan Bayramında çocuklarla
TBMM

BAŞKANVEKILI
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birlikte milli egemenlik fikrine de ağırlık vermek maksadıyla, Baş
bünyesi içerisinde Kültür Sanat Yayın Kurulu kurulmuş ve geçen sene 22 - 28 Nisan günlerini kapasayan «Milli Egemenlik Haftasını» kutlamayı programına almıştı. Bu programlar
çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa üniversite ile
temas ediyor, bilim çevresi ile temas ediyor; bilim çevrelerinin,
milli hakimiyet fikrini, milli egemenlik fikrini tartışmalarına, öğren
cilerine maletmelerine, bunu geliştirmelerine vesile olmaları imkanını
kanlık Divanı

hazırlıyordu.

Geçen yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemli bir binasında,
salonunda Ankara üniversitesi içinde yapılan sempozyum çok güzel
meyvalannı vermiş, öğrenciler, özellikle hocalar bu sempozyuma büyük ilgi gösterdiler. Keza, istanbul'daki üniversitelerımiz, bize yardımcı olarak bu panel ve sempozyumları düzenlediler. Bu sene de
bu sempozyum ve panellerden 4 üncüsü de, Türk hukuk sistemine en
büyük ağırlığı ve katkıyı veren, değerli hukukçulann yetişmesine
vesile olan Hukuk Fakültesinde yapılıyor.
önemli olan, milli egemenlik fikrinin genç nesillerce, ruhunda ve
gönülden benimsenmesi ve onu yaşatmasıdır. Rejimierin
yaşamasının, onu benimseyen, onu gönülden seven, ona gönülden inanarak cevap veren, geliştiren nesillerin yetişmesine bağlı olduğu
konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı müttefiktir.
Ben konuşmaını fazla uzatmak istemiyorum; çünkü değerli panelcilerin saatini ve zamanını almaktan korkarım. Bu kısa konuşma
ma bir - iki kelime daha ilave etmek istiyorum:
anlamında

Ulu önder Atatürk'ün «En büyük eserimdir» dediği Türkiye
Büyük Millet Meclisinin açılışının 66 ncı yılı münasebetiyle düzenlenen program çerçevesinde, milli egemenlik fikrinin ve millet iradesinin en büyük güç olduğu düşüncesinin yeniden vurgulanması
amacıyla düzenlemiş olduğumuz panele hoşgeldiniz diyorum.
Akademik çevrenin siz değerli mensuplarıyla, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin birlikte çalışması ve geniş halk kitlelerine çeşitli mesajlann iletilmesi konusundaki işbirliğinin, gelecekte Türk toplumuna
yeni değerler kazandıracagı şüphesizdir. Bugün bölünmeyen ve devredilerneyen tek bir gücü ifade eden milli egemenlik, özünde milli
iradeyi yansıtmakta, başka bir deyişle milletin bağımsızlığını, öncülüğünü, birlik ve bütünlüğünü içermektedir. Bu yüce kavram, bünyesinde taşıdığı adalet, barış ve eşitlik gibi değerlerle de daha çok
yücelecektir.
8

Unutulmamalıdır ki, bir milletin şerefi, haysiyeti, varlığı ve geleceği her şeyden önce milli egemenliğine sahip çıkmasına, korunmasına ve hiçbir biçimde ödün verilmemesine bağlıdır. Milletin sahip
olduğu tüm değerlerin temelinde bu prensibin yattığı konusunda

inanca varılmasıdır.
Pek çok dünya ülkesinin monarşi ile yönetildİğİ dönemlerde,
Atatürk'ün, «Hürriyetin de. eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir» cümlesinde ifadesini bulan düşüncesi, yalnızca Türk Ulusuna demokrasi yolunu açmamış, aynı zamanda dünyada pek çok mazlum uluslann da kendi kaderlerini tayininde yön
vermiştir.

hafta içerisinde milli egemenlik düşüncesinden yola
en büyük kuvvetin millet olduğunu, ondan daha büyük hiçbir kuvvetin olamayacağını vurgulamak, genç nesillere sahip oldukları en büyük değerlerden biri olarak, milli egemenliğine sahip olduklarını ve bu değerlendirme ile milli egemenlik ilkesine daha sıkı
sarılmalarını ve Atatürk'ün temelini attığı bu düşüncenin sonsuza
kadar yaşatmak ve en büyük görevi olduğunu bir kez daha vurgulamak açısından bu panelin ehemmiyetine işaret etmek istiyorum.
Gelecek yıllarda da demokrasimizin sağlam temellere oturtulması ve sağlıklı işletilmesi amacına yönelik olan parlamento ve üniversite işbirliğinin devamını diler, siz sayın dinleyicileri saygıla
rımla selamlanm. (Alkışlar)
Bu

anlamlı

çıkarak,

Prof. A YSEL ÇELIKEL - Sayın Aras'a teşekkür ediyoruz.
Panel Başkanlığına Sayın Ord. Prof. Sulhi Dönmezer'i davet ediyorum.
BAŞKAN Panelİstleri davet ediyorum efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, sayın rektör, sayın dekan vekili, muhterem meslektaşlar, sevgili öğrenciler;
bugün huzurunuıda biraz evvel verilen izahat dairesinde, konuyu
huzurunuıda ayrıca takdim etmek gereğini hissetmiyorum.
Toplantıyı şu

suretle idare etmeyi düşünüyorum: ilk önce arka- biraz sonra mahiyetierini ifade etmeye çalışacağım birer konuşma yapacaklar, bundan sonra panele katılmış olan sizlerin
soruları olursa onlara cevap zamanı ayıracağız. Bu arada belki bendeniz de bazı saptarnalarda bulunurum, kendilerine bazı küçük sorular tevcih etme imkfmını bulurum.
daşlanmız

ilk önce «Milli Egemenlik:. konusunun bugünkü muhtevası içinde ve biraz evvel Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
nin ifade huyurdukları gibi kitlelere maledilmesi, mıllete maledilmesi,

9

herkesin milli egemenlik fikrini, düşüncesini yaşamının vazgeçilmez
bir parçası haline getirmesi amacıyla yapılan çalışmaları yürekten
alkışhyorum. Bu gibi büyük kavramları kanunlara yerleştirmekle ve
bunları hukuk kitaplarında ifade etmekle bunlara işlerlik kazandır
mak mümkün değildir. Birazdan muhterem arkadaşlarımın da izah
huyuracakları gibi, milli egemenlik her şeyden önce sosyolojik temeli
itibariyle bir inanç konusudur, bir iman konusudur, bir hulus ve
sadakatle bağlanma konusudur. Biz, milli egemenliği bu muhtevası
içinde yerleştirmediğimiz sürece mutlaka birtakım noksanhklarla
karşı karşıya kalacağımızı bilmemiz lazım gelir. Onun için, bir kere
daha tekrarlıyorum, bu çalışmaları senenin bir h aftasında, bir gününde değil; fakat bıkmadan bütün basın- yayın organları marifetiyle sürdürmek lazımdır ve herkesin, en basit vatandaştan, en
aydın yurttaşa kadar hepimizin milli egemenlik fikrini; milli irade
fikrini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yegane temsilcisi olduğu
fikrini içimize sindirmemiz ve bundan bir suretle vazgeçmememiz,
hiçbir sebeple bundan vazgeçmememiz lazımdır. Demokrasinin de
temeli budur, hukuk devletinin temeli de budur.
Bu kısa girişten sonra, şimdi konuyu bendeniz şöyle mütalaa
ediyorum; ilk önce Sayın Prof. Erdoğan Teziç, egemenlik fikrini.
egemenlik kavramını, bunun gelişmesini ve bu kavramm milli egemenlik haline dönüşmesini, bıunun anlamını, bunun ifadesini izah
buyuracaklar. Ondan sonra, Sayın Prof. Ayferi Göze, ülkemizde
milli egemenlik fikrinin ortaya çıkışını, bunun gelişmesini ve bugünkü seviyesini huzurunuzda izah buyuracaklar.
Şimdi,

sözü

Sayın

Teziç'e

bırakıyorum.

KONUŞMAClLAR:

ERDO~AN

TEZ IÇ - Konumuz milli egemenlik; ancak egemilli olmasından önce, egemenlik nedir? Kısaca bunun
üzerinde durmak gerekiyor.
Egemenlik kavramı öyle pek yaşlı bir kavram değil, genç sayılır.
Gençliği de devletle birlikte başlıyor; devlet de öyle eski bir kavram değil, her ne kadar tarih kitaplarında eski devletlerden sözedilir, bunlardan örnekler verilir, birbirleriyle mücadeleleri anlatıhrsa
da, kamu hukukunda devlet dediğimiz siyasi örgüt 16 ncı yüzyılın
ürünüdür. Egemenlik kavramı da bu yüzyılda ortava çıkmı!?tır. Neden? Çünkü bugün kullandığımız bir deyimle «Milli Devleh 16 ncı
yüzyılda Batı Avruoa'daki yapı değiı:ıikliğinin ürünUdiir. Artık feodal
dönemden merkezi kuruluşlara doğru geçilir; çünkü daha önce «Site
menliğin
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devletleri:. ya da cFeodal devletler:. dediğimiz, sınırları belli olmayan, yurttaşlan belli olmayan merkez dışı örgütlerdi; ama bu yapı
değişikliği, ticaret yoluyla gelişen bir tabakanın, sınıfın belirmesi,
milli pazarın kurulma ihtiyacı devlet dediğimiz merkezi örgütü zorunlu kılmaya başladı. işte, bu zorunluluk üstün emretme gücünü,
kural koyma gücünün kimde olacağı sorusunu ortaya çıkarır. Böyle
olunca da bir egemen güç aranır ve bunun meşruiyeti; yani yaygın
ortak inançlara cevap vermesi sorunu beraberinde gündeme gelir.
Egemenliğin kimde olacağı, kimin tarafından kullanılacağı çeşitli düşünürler tarafından teorilerle açıklanır, bunların bir kısmı
tanrısal kökenli ya da ilahi temele dayanan görüşler olarak bilinir.
Bir süre sonra da aydınlanma çağı dönemi içinde akli temele oturtulmaya çalışılır. Yalnız bir noktayı belirtelim; niçin 16 ncı yüzyıl
devlet ve egemenlik kavramını beraberinde gündeme getiriyor; çünkü
16 ncı yüzyıl daha kısa bir süre önce başka bir olayı bize hatırlatır,
o da Rönesans. Rönesans, artık körükörüne inanan insan değil; ama
düşünen insanı ortaya çıkarmıştır, aklıyla sorunlara çözüm arayan,
akıl yoluyla yönetirnde ortaya konacak kuralları saptama, Rönesans'ın
bir ürünüdür. Onun için, Rönesans'ın hemen sonrasında bilimdeki gelişmeler, sosyal gelişmeler, iktidarın meşruiyetini de akılcı yoldan
açıklamaya çalışır.

Bu konuda egemenliğin meşruiyeti ya da kaynağı konusunda
laik planda iki görüş beliriyor; egemenliğin halkta olduğu -bu kısa
zaman dilimi içinde çok kısaca özetHyorum - bir kısmı da egemenliğin
millette olduğu görüşünü savunuyor. Egemenliğin halkta olmasının
temsilcisi olarak. hepinizin hatıriayacağı Jean Jacques Rousseau akla
gelir. Egemenliğin millete ait olduğu denince de hemen 1789 Fransız
Devrimi akla gelir. Tabii Jean Jacques Rousseau'yu Fransız Devriminden soyutlamak, koparmak mümkün değil; ama bu görüşler
zaman içinde anayasa belgelerine de yansır. Jean Jacques Rousseau
der ki cEgemen güç halktın belli bir toplumda, belli bir dönemde
yaşayan insanların toplamı; yani her birey o yaşadığı devlet içinde
egemenliğin bir payına sahip. 100 bin kişilik bir devlette herkes
yüzbinde birin sahibi ve egemen gücün kendini belirlemesi, iradesini açıklaması da kanunla olur. Binaenaleyh, kanun da genel iradenin ifadesidir ve Jean Jacques Rousseau savunduğu görüşleriyle
mutlak demokrasi yanlısı olarak gözüküyor; der ki «Yüzde 51 her
şeydir, yüzde 49 buna katılmıyorsa yanılmış farzedilir:. bu genel
irade, milli irade kavramı - birazdan belki üzerinde daha ayrıntılı
durma imkanı olacak- günümüze değin kullanılagelen bir kavram;
ama özü nedir? Bütün o ilk dönemde söylendiği biçimini korumuş
mudur? O ayrı bir sorun tabii.

u

Buna karşılık Fransız Devrimini yapan öncü güç -ki «Burjuvazh olarak nitelendirilen orta tabaka- egemenliğin bütün bir millete ait olduğunu ve bu millet de tek tek bireylerin toplamı değil;
ama bir bütün oluşturduğu, bir sentez oluşturduğu ve bireylerin
üstünde bir varlık kazandığını ortaya koyar. Niçin bu farklı görüşler
o tarihte belirir? Çünkü, egemenliğin halkta ya da millette olduğunu
söylediğimiz zaman, bunun nasıl kullanılacağı sorunu vardır, hangi
araçlarla kullanılacağı, egemenliği kim ifade edecek? işte burada,
halk egerhenliğini savunan Rousseau der ki «Egemenlik, halk egemenliği temsil edilemez:. bireyler nasıl egemenliğin her payına sahipse, kanun yapmada da bireylerin katılmasıyla olur; yani bugünkü
söyleyişle doğrudan yönetim biçimi ya da demokratik biçimi öngörür. Sonra der ki, «Eğer çok kalabalık bir devletse, herkesin bir araya
gelip kanun yapma imkanı yoksa temsileiye gerek olabilir~ ama temsilci burada kanunu yapan değil, kanunu hazırlayan bir kuruldur ve
bunun görevi de kendisine seçmenierin verdiği talimat çevresinde
ya da sunduklan istekler doğrultusunda olur. Binaenaleyh, temsileiyi beğenmediğİn zaman -kendisini seçenler- onu görevinden de
alabilirler ki, biz buna kamu hukukunda «Emredici vekan diyoruz;
temsilcinin beğenilmediği, hoşlanılmadığı durumda görevinden alın
ması ve yine bu anlayışta, halk egemenliği anlayışında, temsilci
geldiği bölgenin temsilcisidir; bütün bir devletin değil, bütün bir
ülkenin temsilcisi değil, o bölgenin temsilcisi olarak görevini yapar.
Buna karşılık milli egemenlik teorisini savunanlar; madP-m ki millet
kendisini oluşturan bireylerin üstünde ayrı bir varlık kazanmıştır,
bu bakımdan da ayn bir varlık olunca onun iradesini belirleme
ancak temsil yoluyla olabilir; millet bir araya gelip kendi iradesini
açıklayamaz; ancak temsilcileri aracılığıyla açıklayabilir. Temsilciler, belli bir bölgenin temsilcisi değil; ama bütün bir ulusun temsilcisidir. Ortaya çıkışı, her iki egemenlik anlayışının, belli dönemde,
17 nci. 18 inci yüzyılda ortaya konuş biçiminde bu farklılıklar
vardır.

Bir başka farklılık, milli egemenlik görüşünü savunanlar derler
ki, «Artık egemen güç - yani başkasından emir almaksızın emir veren güç - kendi iradesini açıklarken herhangi bir kayıtla, koşulla
bağlı değildin çünkü egemenlik, bizatihi egemen güç herhangi bir
kayıtla, şartla bağlı olmadığı için onun iradesinin açıklanması da
bir kayıtla, bir şartla bağlı değildir ve parlamentoya gelen temsilci kendisini seçenler tarafından azledilemez. Niye aziedilemez? Çünkü o ulusal çıkarlan temsil etmek için gelmiştir, bu faaliyetini sürdürdüğü sürece bağımsız olmalıdır, dokunulmaz olmalıdır, parla-
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sözlerden dolayı da herhangi bir zan altında
olmamalıdır. Böylece, bizim bugün sözünü ettiğimiz milli egemenlik
kavramı ı 789 Fransız ihtilalinde, ilk yansımasını da 1791 Fransız
Anayasasındadır; yalnız o zaman bu milli egemenlik görüşünü savunanlar derler ki, egemen iradenin oluşabilmesi için bireyler arasında
bazı s mırlamalar yapılabilir; çünkü seçme faaliyeti bir kamu hizmetidir. Seçme bir kamu hizmeti olunca da bunu yapacak olanlarda bazı
niteliklerin aranması gerekir; parası pulu olanlar ancak veya belli
eğitim görmüş olanlar seçme faaliyetini yerine getirebilir; çünkü
devlete başka bir biçimde, şuurlu bir biçimde bunlar bağlıdırlar, en
iyi görevi bunlar yaparlar.
mentoda

söylediği

Diğer

bir örnek, o zamanki ı 79ı Fransız Anayasasında «Aktif
«Pasif vatandaş» diye bir ayırım yapılmış. Aslında, burada çok ince bir biçimde -o dönemin koşulları içinde- milli egemenlik
teorisini savunanlar, kendi öncülüğünü yaptığı hareketin içine baş
kalarının katılmas mı, halk yığınlarından gelen taleplerin sızmaRını
önlemek isterken, öte yandan da monarşinin ve imtiyazlı sınıfın,
aristokrasinin imtiyazlarıııı ortadan kaldırmışlardır; bundan böyle,
iktidarların kaynağı do ğ rudan halktan gelecektir; ancak dikkati çeken hiı· nokta vardır, milli egemenliği savunanlar monarşiye tamamen karşı bir tutum almazlar. Milli egemenlik anlayışı içinde dahi
monarşik bir yönetimin olabileceğini savunurlar; derler ki, kral da
bir temsilcidir, temsil muhakkak seçimi gerektirmez; seçim vardır;
ama bütün temsili organlar seçimle olmayabilir. örneğin: Monark
seçimle gelmemiş olsa dahi yine bir temsil görevi üstlenmektedir ve
179ı Anayasasında tipik bir değişiklik yapılır, artık kral (monark)
Fransa'nın değil; fakat Fransızların kralıdır demi ş tir. Böylece, bölünmez bir hütüıı olarak egemenlik, eski rejimdeki kralın tacından
alınıp, milletine başına oturtulmuştur; ama egemenliğin manarktan
alınıp milletin başına konması, özünde hiçbir şeyi değiştirmez, yine
egemenlik ideolojik bir kavramdır, hukuk ötesi bir kavramdır -sınırlı
değil çünkü - bir şey değiştirmez, özünde mutlak niteliği vardır ve
parlamentonun yaptığı işlemler ulusal iradenin ifadesi olarak kanun
biçimine dönüştüğü zaman da. bunda da bu işleri denetleyecek herhangi bir mekanizma da yoktur.
vatand aş»

Tarihsel gelişim içinde çok hızlı, biraz nanfigüratif bir resim
çizer gibi getirdiğim bu tablo başlangıçta kıta Avrupa'sında monarşilerin tasfiyesini ve halk iradesinden kaynaklanan dalların oluşma
sını sağlayacaktır. Nitekim, Napolyon harpleri sırasında da milliyetçilik akımlarının kıta Avrupa'sında yayılması, m onarşiierin tasfiyesi
ve halk iradesine, millet iradesine dayanan iktidarların ortaya çık13

masına

yol açacaktır. Tabii, bunun bir başka anlamı daha var. O
zaman, egemenlik içeride bütün bir ulusa ait olunca, bunun dış
yansıması da bağımsızlık olarak belirir. Devletler dışta artık hukuk
planında birbirine eşit egemen varlıklar olarak belirir; ama dikkat
edilirse, egemenlik bu dönemlerde 18 ve 19 uncu yüzyıldaki anlamı
içinde herhangi bir kayıtla bağlı olmayan mutlak niteliktedir; ama
hukukun ve özellikle de kamu hukukunun pek çok kavramı gibi,
egemenlik de bu özelliğini, bu mutlak, salt niteliğini koruyamayacaktır. sürdüremeyecektir; çünkü artık gerek iç yönetimdeki değişme
ler, gerekse dış ilişkilerdeki değişmeler egemenliğin bu mutlak niteliğini bir süre sonra törpülemeye başlayacaktır; ama değişmeyen
nokta, saltanatların tasfiye edilmesidir, demokratik bir düzene geçişin adımlarının başlamasıdır.

Hemen söyleyeyim, egemenliğin millete ait olmasıyla hir hukuk
devletine geçilmiş değildir. 1789 Devrimi ile Fransa'da olsa olsa
ancak bir kanun devletine geçilmiştir; çünkü kanunu, kanun denen
işlemi denetleyen, kontrol eden ne kamuoyundan gelen bir tepki,
demokratik bir ortam; ne de bugün anladığımız anlamda Anayasa
Mahkemesi henüz gündemde yoktur; ama egemenlik kavramının bu
mutlak, salt niteliği, seçmenierin bir kamu hizmeti yapareasma oy
hakkından bazılarının mahrum edilmesi uzun süre aynı özelliğini koruyamayacaktır. Bir defa, genel oy için yapılan mücadele (Batı'da)
yeni güçlerin belirmesiyle, sanayileşmenin ortaya çıkardığı yığıntarla
genel oy için iktidar mücadelesi bir yandan seçmeyi kamu görevi
olmaktan çıkarıp hak niteliğine getirirken; yani bireyin isteği herhangi bir kayıtlamaya bağlı olmaksızın kullanabileceği bir hak haline gelirken; öte yandan da, artık egemenliğin hukuk vasfını kullanması sorunu glindeme gelecektir. Egemenliğin aidiyeti kayıtsız
şartsız u Iustadır; ama onun kullanılması belli kurallar çerçevesi
içinde olacaktır ki, anayasacılık hareketlerinin temelinde yatan,
iktidarı hukukla bağlamaktır. Böyle olunca hem yasama organı
işlemlerinden dolayı denetlenecek, hem de faaliyetlerini daha üstte
yer alan bir Anayasa içinde yerine getirecektir.
Şimdi

ingiltere'ye bakıyoruz, ingiltere milli egemenlik kavrafalan böyle aşina olmuş bir devlet değil. Bir ingiliz'e «Sizde
ulusal irade nasıl tecelli ediyor?» deseniz, belki şaşırır; ulusal irade
kavramı yabancıdır, orada başka bir gelişmeye bağlıdır; çok uzun
bir zaman dilimine yayılan tedrici bir gelişmeye, parlamentonun
üstünlüğüne gelmiştir. Ulusal egemenlik aşamalarından geçmeden
ve bugün de monarşidir. ingiltere monarşik bir ülkedir; ama üstelik
liberal demokratik bir ülkedir. Hatta demokratik olmaktan öteye,
mıyla
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ingiltere aslında liberal bir ülkedir. İsviçre için demokratik bir
ülke diyebiliriz; ama ingiltere için «Liberal demokratik» deriz. Niye?
Çünkü seçimle gelmeyen Meclis vardır ingiltere'de, Lordlar Kamarası babadan oğ ula miras yoluyla geliyor. Monarşi babadan oğula
miras yoluyla geçiyor. Seçimle gelen Avam Karnarası var; ama
ingiltere'de milli egemenlik yok, onun için de ingiltere istisnai bir
geli ş m e nin ürünü; öyle ki, bugün şekli anlamda Anayasası olmayan
bir ülke, maddi anlamda bir anayasası var, bunlar teamüller biçiminde, bir kısmı da belgelere geçirilmiş; ama pragmatik bir felsefeden kaynaklanıyor ingiliz siyasal sistemi, deney üzerine yaşan
mış, yaşananlar, elde edilenler sonradan belgelere aktarılmış, böyle
bir özellik taşıyor ve deniyor ki, parlamento her şeyi yapar; ama
gerçekten de öyle mi '? öyle değil, Montesquieu'nün söylediği bir söz
de, ~< Güçler arasındaki denge» İngiltere'de oluşurken tamamen liberal bir çerçevede oluşmaya başlamıştır. Yine Montesquieu'nün
sözü ile ingiltere'de başınızdaki saç teli kadar düşmanınız olsa yine
kendinizi huzur içinde, güven içinde hissedersiniz. Nedir peki bu
güveni sağlayan ? Kamuoyu oluşması, zaman zaman ağırlığını ortaya koyabilmesidir. Parlamento bugün istediği kanunu çıkarır; ama
kural olarak çıkaramaz; çünkü kazanılmış birtakım hakları, hürriyetleri, elde edilmişleri ve birtakım kayıtlamalar gündeme geldiği
gün, daha kanunlaşmadan parlamento gruplarıyla, baskı gruplarıyla,
kamuoyuyla etkisini ortaya koyarak, bugün Anayasa Mahkemesinin yapacağı denetimden daha değişik, daha etkili bir denetimi yapabilmektedir.
bu kısa açıklamasından sonra, günümüz
yeri ne anlama gelmiştir, özellikle 1961 ve 1982
anayasalarında artık salt nitelikte bir egemenlik anlayışı görülmüyor. Sonra bugün «Milli irade» diye kullandığımız sözcük var. Seçim yapıldığı zaman, «Milli irade tecelli etti. » Acaba öyle mi? Bunların cevaplarını da açık seçik ortaya koymak lazım. Seçimlerde
milli irade tecelli etmez. Ne tecelli eder pekiyi? «Milli irade tecelli
eder» diyoruz. Bu nereden geliyor? Şuradan geliyor: Bir defa
Rousseau'cu anlayışın izleri var. Rousseau, «Kanun genel iradenin
bir ifadesidir » dediği zaman, bütün halkın iradesi olarak belirler.
Yüzde 51 de olsa, yüzde 49 yanılmıştır, binaenaleyh bu irade yüzde
yüz iradedir.
Egemenlik

kavramının

anayasacılığındaki

Sonra, bizim siyasi hayatımızda da - partisiz bir dönemdeparlamento ile ulus iradesi arasında bir özdeşlik kılınmıştır. Çünkü
saltanatın tasfiye edilmesiyle en yüce güç olan millet iradesinin
ortaya konduğu, anayasal belgelere geçirildiği bir dönemde, ikti-
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darın,

parlamento işlemi olan kanunun bir kayıtla
O dönem için en büyük yenilik, artık
yasamanın asli bir güç haline gelmesiydi. Bu da başlıbaşına bir
güvenlik ortamının oluşması için yeterli sayılmaktaydı; ama çok
partili siyasi hayata girdikten sonra milli irade dediğimiz, aslında
seçimlerde ortaya çıkan milli irade değil, fakat bir çoğunluğun
ifadesidir ki, muhterem, rahmetli hocam Ali Fuat Başgil'in de
söylediği gibi, ~En büyük tehlikelerde milli irade varsayılan kavramın arkasına sığınarak, parlamentoda çoğunluğu elde tutanların,
kendisini bütün ulusun iradesi gibi görerek, bir yığın antidemokratik düzenlemeleri yapabilmeye sahip olmasıdır.» Aslında milli irade
bu değildir, milli irade iktidar - muhalefet çoğunluğunun bir bütünü olarak dikkate alınmak gerekir ve eğer seçimlerde bir irade
tecelli ediyorsa, bu olsa olsa çoğunluğun iradesinin tecelli etmesi
biçiminde yorumlanmalıdır, o şekilde anlaşılmalıdır.
daha

doğrusu

bağlı olması düşünülemezdi.

BAŞKAN

Buyurun

-

Teşekkür

Sayın

ederim efendim.

Göze.

Prof. A YFEIU GöZE - Efendim, ben sözlerime Kurtuluş
Savaşımız boyunca ulusal egemenliğin, milli egemenliğin nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini ve kabul edildiğini anlatmaya çalı
şacağım.

Ulusal egemenlik kavramı, Kurtuluş Savaşımız boyunca genellikle şu anlama geliyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncesinde:
Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da hiçbir grup,
doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün
emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi millettir ve toplumda
bu üstün gücü kullanan kişiler, ancak ulustan kaynaklanan yetkiyi
kullanabilmelidir düşüncesi hakimdi. Bu milli egemenlik kavramı
Osmanlı Devletine yabancı bir kavramdı. Osmanlı Devletinin meş
rutiyet dönemlerinde de iktidarın sahibi, üstün emretme gücünün
sahibinde bir değişiklik olmamıştı; ancak iktidarın kullanılmasına
ulusun temsilcilerinin katılması, ortak edilmesi söz konusu olmuştu.
Bu ortaklık, kısıtlı, dar bir ortaklıktı. Ancak gerçek anlamda ulusun
emretme gücüne sahip olması düşüncesi, Kurtuluş Savaşımız boyunca
Türk toplumunda doğacak ve gelişecektir.
Bu konuda Mustafa Kemal Paşa'nın eylemleri ve düşünceleri
birinci plandadır. Mustafa Kemal Paşa, daha Anadolu'ya geçmeden
önce bir karar vermiştir: Ulusun ve yurdun kurtulabilmesi için
tek bir yol, tek bir çözüm, tek bir karar vardır; o da milli iradeye
dayalı, bağımsız, milli bir devletin kurulması. Tek çözüm budur.
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Bütün Kurtuluş Savaşımızın her safhası, Türk toplumunu bu kararın sonuçlarına adım adım yaklaştıracaktır ve Atatürk bu geliş
meyi doğal bir gelişme olarak kabul eder. Ulusal egemenliğe dayalı
toplumun kurulması doğal bir gelişmedir, önlenemez, ~açınılamaz,
vazgeçilemez tarihsel bir gelişmedir ve Atatürk; «Hanedan bu gelişmeyi daha ilk aşamada sezdiği için, ilk günden itibaren Kurtuluş
Hı;ı.reketine karşı cephe almıştır.» demiştir.
öte yandan, Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşlarından
bu gelişmeyi önceden sezememişler; ama sonradan yavaş
yavaş bu gelişmelerin gerekli ve teker teker yerine getirilmeye
başlanınca çevresinden kopmuşlar, direnmişler ve muhalefete geçbazıları,

mişlerdir.

Kurtuluş Savaşımız

boyunca ulusal egemenlik, milli egemenlik
kabulü ve gereklerinin yerine getirilmesi tesadüfiere
bağlı ya da şansa bağlı olarak gelişmemiştir. Her şey önceden düşünülerek, bilinçli olarak adım adım gerçekleştirilmiştir. Bu olay,
mücadelelerin safhaları göz önünde tutulduğunda daha iyi anlaşıl
kavramının

maktadır.

Haziran 1919'da Amasya Tamimi ile başlarsak, Atatürk'ün
Anadolu ve Trakya'daki bütün komutanları ve yetkililere yayınladığı
bir tamimde, ulusun kurtuluşunun yine ulusun iradesinde, milletin
iradesinde ve kararında olduğunu açıklayacaktır ve Sivas'ta milli
bir kongre toplanmasını isteyecektir.
Sivas Kongresi toplanırken ayrı bölgenin kongresi olan Erzurum
Kongresi yapılır ve burada açış konuşmasında Atatürk'ün söylediği
sözler, doğrudan egemenlik kavramına değiniyor: eKaderine hakim
olacak bir ulusal iradenin, müdahaleden uzak olarak ancak Anadolu'
dan doğması mümkündür» der ve bir milli şuranın kurulması ve
gücünü Meclisten alacak, bu milli şuradan alacak bir sorumlu hükümetin kurulması zorunludur» diyecektir. Böylece milli iradeye
dayanan bir meclis ve gücünü milli iradeden alacak sorumlu bir hükümeti kurmak. Adı konmamıştı ama, cumhuriyet yönetiminin tanımlaması tarifidir bu.
Erzurum Kongresinin bildirisi aynı ilkelere yer verir. Ulusal
güce dayanan, ulusal iradeyi hakim kılmak. Başka türlü düşünü
lemez miydi? Başka bir irade, başka bir egemenlik kavramının düşünülmesi mümkün değildir, çünkü bunun dışındaki bir irade kişisel
bir irade olacaktır, kişisel bir egemenlik olacaktır. Dolayısıyla,
keyfi bir iktidar, bir güç olacaktı ve Atatürk'ün deyimiyle, böyle
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bir egemenliğe ya da böyle bir kuvvete boyun eğmek zorunluluğu
yoktur. Sivas Kongresi de aynı ilkeleri tekrar edecektir. Milli iradeye
dayanan bir meclisin kurulması gerekmektedir. Kongreye katılan
lara bu görüşünü açıklamaya çalışmıştır Atatürk ve bir ulusal
egemenlik, milli egemenlik fikri doğmuştur. Ancak, bunu kullanacak bir organ ortaklıkta yoktur. Bir meclis toplantı halinde
değildir. Bir meclis toplanması gerekmektedir; ama nerede? O günün önemli sorunu meclis nerede toplanacaktır. Atatürk'e göre
meclisin bir tek toplantı yeri olabilir o da Anadolu'da bir meclis
toplanması gerekirdi. Çünkü, düşman zırhlılarının top menzili içinde
olan bir başkentte bir meclisin, milli iradeyi temsil edecek bir meclisin toplanması ve toplandıktan sonra da güvenlik içinde ve serbesti içinde çalışahilmesi mümkün değildir. Hem Meclisin güvenliğinin sağlanması mümkün değildi, hem de ulusun, milletin temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması mümkün değildi. öyle ise Anadolu'da toplanmalı idi meclis. Ancak, Atatürk bu kararı hod be hod
uygulamak da mümkün değildir. öyle ise bu kararın uygulanmasını
sağlayacak kumandanlarla bir toplantı yapar Sivas'ta. Kumandanlarla yapılan bu toplantıda gündemin birinci maddesi, meclisin
toplantı yerinin neresi olacağıdır. Bazı görüşler ortaya çıkar ve bu
görüşler karşısında Mustafa Kemal Paşa'nın görüşü azınlıktadır.
Mustafa Kemal Paşa, hemen hemen tek başına, bu meclisin Anadolu'da toplanmasını isteyecektir. Tam tersi bir görüştür, İstanbul'
da toplanması istenir, ikisi arasında bazı görüşler de belirir, Trakya'
da toplanabileceği söylenir ya da İstanbul Hükümetinin onayı ile
İstanbul'a yakın bir yerde toplanması söz konusu olabilir. Bu durumda yapılacak şey açıktır, Meclis istanbul'da toplanacaktır. Böyle durumlarda yapılacak iş, meclise katılacakların ve meclisin güvenliğini sağlaya:bilecek ve serbestçe karar alabilmelerini sağlamak.
Ancak, o dönemde daha da önemlisi, Mustafa Kemal Paşa milletvekilleriyle görüşmek isteyecektir. Milli iradeyi, milli egemenliği
kullanacak olan kişilerin mecliste alacakları kararların yönünü kendileriyle görüşmek isteyecektir. Bu amaçla da Temsilciler Heyeti
merkezini Sivas'tan Ankara'ya taşımayı düşünür. Yurdun değişik
yerlerinden seçilecek olan milletvekilleri önce Ankara'ya uğraya
caklar, Temsilciler Heyetiyle ve Mustafa Kemal Paşa ile görüşe
cekler ve ondan sonra İstanbul'a gideceklerdir. Eskişehir düşünül
müştür, daha sonra Ankara daha merkezi ve demiryolu üzerinde
olduğu için Ankara'da karar kılmıştır.
Gerçekten, gelen milletvekilleriyle Mustafa Kemal Paşa göve onlarla birtakım şeyler üzerinde görüş birliğine varır.

rüşür
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Şöyle

ki, milletvekillerinden

istediği,

meclise gittikleri zaman bir
Hukuk grubu oluşturmalarıdır,
dayanışma içinde, birlik içinde güç birliği yapmalarını isteyecektir.
Bir başka isteği daha vardır o da Misaki Millinin ilkeleri Mustafa
Kemal Paşa tarafından belidenmiştir ve bu ilkeler milletvekillerine
anlatılır, açıklanır ve istanbul'da bu doğrultuda karar alınmasını
ister. Bir başka isteği de kendisinin Meclis Başkanı seçilmesini
ister. Bu bazı kişilerce de garip karşılanan bir şeydi. Ancak, Ata·
türk'ün görüşü şudur: istanbul'daki meclis mutlaka ve mutlaka da·
ğıtılacaktır ya da dağılmak zorunda kalacaktır. ttilaf devletlerinin,
meclisin çalışmasına müsaade etmeleri pek mümkün değildir. Bu
durumda en kısa zamanda meclisin Anadolu'da toplanmasını sağ·
lamak lazımdır. Bu çağrıyı kim yapabilir; meclisin başkanı ya·
pabilir. öyle ise kendisini meclis başkanı seçerlerse direkt olarak,
doğrudan milletvekilleriyle temas kurup, bu meclisin Anadolu'da
toplanmasını sağlaması mümkün olacaktır. Ancak, bu istekleri Mi·
saki Milli ilkelerinin kabul edilmesi dışında mecliste pek gerçek·
leşmeyecektir istanbul'da ve bilindiği gibi Mustafa Kemal Paşa
başkan seçilmeyecektir ve öte yandan Müdafaayı Hukuk Grubu
güçlü bir grup olarak Mecliste beliremeyecektir. Meclis de dağılmak
zorunda kaldığı zaman Mustafa Kemal Paşa Meclisi Ankara'da
toplayabilmek için iki gün ve iki gece telgraf başında kumandan·
larla görüşecektir. Çünkü meclisin toplanmasını sağlayacak olan
kumandanlardır. Milletvekillerinin Anadolu'ya geçmesini kolaylaş.
tıracak olan kişiler bunlardır. Onlarla görüştükten sonra Ankara'da
bir meclis toplanmasına ancak 19 Martta bir tebliğ ile açıklanır.
grup

oluşturmalarıdır, Müdafaayı

Burada meclisin niteliği sorunu önemlidir. Meclis toplanacaktır
ama, nasıl bir meclis, hangi meclis ve bu meclis, Mustafa Kemal
Paşa'nın düşüncesinde, kesinlikle istanbul'daki Mebusan Meclisinin
bir devamı niteliğinde bir meclis olmayacaktır; bambaşka nitelikte
yepyeni bir meclis olması gerekir. Büsbütün başka nitelikte ve sü·
rekli bir meclis olacaktır der. Bu meclisin, Mustafa Kemal Paşa'nın
düşüncesinde bir kurucu meclis niteliğini taşıması gerekmektedir.
Kurucu meclis daha ilk aşamada, ilk anda devletin ve rejimin ni·
teliğini belirleyecek güçte bir meclistir. Tabii, bu nitelikteki bir
meclisin kurulmasını sağlamak için yine yakın arkadaşlarıyla, ku·
mandanlarla, yetkililerle görüşmesi gerekmektedir ve bu görüşme
sonucunda da Kurucu Meclis kavramı benimsenmez, benimsenme.
diğini görür. Bu durumda, bundan da vazgeçerek olağanüstü yetkiye
sahip bir meclis kurulması söz konusu olur. Ancak, Mustafa Kemal
Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisini her zaman bir kurucu mec·
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lis olarak görmüştür. 1921 Anayasası kabul edildiği sırada Yüce
Meclis, kurucu meclis yetkisine sahiptir diyecektir ve dolayısıyla
Meclis Anayasayı kaldırır, yerine yenisini koyabilir diyecektir.
Meclis bir kurucu meclis değildi ama, olağanüstü yetkilere sahip bir
meclis olacaktır ve kesinlikle de Mebusan Meclisinin bir devamı
olmayacaktır. Meclis kurulduktan sonra yapılması gereken tek bir
iş vardır o da Osmanlı Devletinin ve halifeliğin çökmüş olduğunu,
dağılmış olduğunu açıklamak, bu konuda bir karara varmak ve milli
egemenliğe dayalı bir yeni devletin kurulduğunu açıklamaktır. Ancak, o günkü Meclisin koşullarında bunu yapmak da mümkün olmaz. Çünkü, meclisin genel eğilimi buna elverişli değildir. Halife
ve sultan işgal altında bir bölgede olduğu için mağdur olduğu görüşü hakimdir ve bazı milletvekilleri de doğrudan doğruya sultanla,
halife ile bağlantı kurulması ve uzlaşma zemininin hazırlanmasın
dan yanadırlar. Bu durumda yapılacak şey, olağanüstü dönemlere
özgü bir yönetimin kurulmasını sağlamaktır. Olağanüstü dönemlerde
yönetim nasıl kurulahilirdi? Bu konuda değişik örnekler göz önünde
tutulabilirdi. örneğin, bütün yetkiler meclise verilebilirdi ve meclis bu dönemde güçlü tek karar organı olarak kabul edilebilirdi.
Ya da bazı uygulamalarda olduğu gibi, Batı ülkelerinde olduğu
gibi, meclis feshedilerek tüm yetki yürütme organına verilebilirdi,
hükümete verilebilirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın görüşü, Meclisin
geniş yetkili olması doğrultusundadır. Bu doğrultuda bir öneri sunacaktır Meclise. Bu öneri önemlidir. Çünkü 1921 Anayasasının da
temel ilkelerini belirleyen bir kuralı içermektedir.
Mecliste beliren irade yurdun kaderinde doğrudan doğruya
hakim olacaktır; birinci kural meclisin iradesi yurdun, ulusal kaderinde doğrudan söz sahibi olacak hakim olacaktır. Meclisin
üstünde başka bir kuvvet olmayacaktır ve yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanacaktır. Meclis kendi içinden görevlendirdiği
bazı kişilere yürütme işini, yürütme fonksiyonunu verebilecektir.
Mustafa Kemal Paşa Meclisin kabul ettiği bu önerisine bir de not
düşer. Bu not da ilginçtir der ki, Padişah ve halife baskı ve zordan
kurtarıldığı zaman, Meclisin koyacağı yasal normlar uyarınca durumunu alacaktır. öyle ise halife ve sultanın geleceği de Meclisin
alacağı, koyacağı yasal kurallara bağlanmıştır.
Böylece 1920'de Meclisin kurduğu yönetim, adı konmamış olmakla birlikte milli egemenlik ilkesine dayalı, halk yönetimidir
diyecektir Atatürk. Yani, yönetimin cumhuriyet olduğundan şüphe
yoktur der. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milli iradenin
tek ve meşru ve gerçek sahibi olduğunu tartışanlara, bu tartışmanın
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anlamsız olduğunu

ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti
nin tartışma konusu olamayacağını anlatabilmek, açıklayabilmek
için de Hıyaneti Vataniye Yasası kabul edilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü dönemler meclisidir ve bütün zorluklara göğüs
germesi gereken meclistir. Bu bakımdan, kuvvetler birliği ilkesini
uygulayan, uygulandığı bir yönetim oluşturacaktır. Yönetirnde kumanda ve güç birliği gereklidir. Olağanüstü dönemlerin meclisi yasarnayı, yürütmeyi kendisinde toplayan bu Meclis toplantılarına ara
vermeksizin çalışması gerekecektir ve bunu sağlayabilmek için, de
Misakı Müzakere Yasası kabul ediİir.
Bu yasada, Meclis amacına ulaşıncaya kadar sürekli toplantı
halinde olacaktır. Bu yasada Meclisin amacı da yahut hareketin
amacı da belirlenmiştir. Yurdun, ulusun kurtarılması, ama, aynı
zamanda halife ve padişahın da kurtarılması söz konusudur. Burada bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde başka bir güç olmadığı kabul edilmiştir, milli iradenin üstün irade olduğu kabul edilmiştir; ama Misakı Müzakere
Kanunu ile bu iradeyi kendi üstünde yer aldığı varsayılan bir makamı kurtarma görevini üstlenmiştir. Ancak, o günkü koşullarda
bunu kabul etmek ve durumu bu şekilde değerlendirmek gerekmektedir, zorunludur, yönetirnin henüz bir cumhuriyet yönetimi olabileceğini ve doğrudan ulusun iradesinin üstünde, kesinlikle başka
bir iradenin bulunamayacağını çok açık olarak ortaya koyabilmek
mümkün değildir.
Ulusal egemenlik, milli egemenlik ilkesi, anayasal bir kural
olarak ilk defa 1921 Anayasasıyla pozitif hukukumuza, kamu hukukumuza girmiştir. Demin sözünü ettiğimiz 4 maddelik öneri doğ
rultusunda Mustafa Kemal Paşa Meclisten bir Anayasa yapmasını
istemiştir ve bu yönde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonun
ilk çalışmaları konusunda 8 maddelik küçük bir Anayasa Tasarısı
ile Meclisin önüne gelir ve bu komisyonun ilk tasarısı, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin Şekil ve Niteliği ile ilgili Yasa adını taşımaktadır ve komisyon meclisin geçici bir meclis olduğu görüşünde
birleşmiştir. Meclis geçici bir meclistir. Yani, olağanüstü dönemlere
özgü bir meclis kurulmuştur, olağanüstü dönemler için faaliyette
bulunacak bir meclistir bu. Ama, olağanüstü dönem geçtikten sonra
durum eskisine dönecektir. Yani, başta padişah ve halife vardır ve
eski anayasal düzen devam edecektir. Bu tartışma mecliste 37 gün
devam etmiştir. Ancak, sonunda Mustafa Kemal Paşa bir gizli
oturum yaparak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ulusun, milletin
tek temsilcisi olduğunu, padişah ve halife ile fazla ilgilenilmemesi
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gerektiğini,

o günün sorunları olmadığını, bu
kişilerin düşmanların elinde bir gün ulusun kötülüğüne çalışan bir
araç olarak kullanıldığını açıkladıktan sonra, yeni bir tasarı yapılmasını ister. 4 aylık sıkı bir çalışma sonucunda Ocak 1921'de
kabul edilecek olan 1921 Anayasası diye bilinen Anayasa ortaya
çıkacaktır. Birinci maddesinde egemenlik ulusundur, milletindir; milli
egemenlik bir anayasa ilkesi olmuştur artık ve yönetim şekli de
belirlenmiştir bu Anayasanın birinci maddesinde; halkın kendi kaderini bizzat ve doğrudan doğruya tayin etmesi ilkesine dayanır
çünkü bu

sorunların

denmiştir.

1921 Anayasası kuvvetler birliğine yer veren bir anayasadır.
Toplum bir bütündür ve bu bütün parçalanmadan, bölünmeden onun
iradesi bölünemez, parçalanamaz görüşü ağırlık kazanmıştır. Kuvvetler ayrılığını, ancak ulusu bölüp parçalayıp her bir kuvve~i ulusun
bir parçasına verdiğiniz zaman, kuvvetler ayrılığına yer verilebilir
görüşü hakim olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın burada doğrudan
doğruya Jean Jocques Rousseau'ya atıf yaparak kuvvetler birliğine
yer verdiğini görüyoruz. Kuvvetler ayrılığını da yine Montesquieu'den
kaynaklanarak, neden kuvvetler ayrılığının kabul edildiğini açık
ladığını görüyoruz. Feodal yönetimlere karşı feodal yöneticilerin
elinde birleşmiş güçleri bölerek, onun zorbalığını ya da gücünü
azaltmak ve topluma bazı imkanlar sağlamak yolunda bir gelişme
nin ortaya çıktığını söyleyecektir kuvvetler ayrılığında.
Ulusal egemenlik, milli egemenlik, hakkında görüşü yine Atatürk bu dönemde temelden yukarıya doğru çıkması gereken bir ilke
olarak kabul edilmiştir. işe bireyden başlamak gerekir, köyden,
mahalleden başlamak gerekir diyecektir. Daha sonra ulusa vararak
bu iradeyi temsil edecek bütünleştirecek meclise ulaşmak gerekir
der. Ama, hemen arkasından ekler: Ancak, her işin başında olduğu gibi, bunun tersi de gerçekleşir; bazan milli egemenlik, yukarı
dan aşağıya doğru düzenlemeye çalışılır der.
Böylece devlet yönetimi milli egemenlik ilkesi çerçevesinde ama
her an cumhuriyete dayalı olarak gelişmekte ve yürümE:ktedir.
BAŞKAN Efendim, benim ricam şu: Bu gelişen milli hakimiyet fikrinin, bundan sonra yapılan anayasalara nasıl intikal ettiği
ve orgdaki anlamı ile bidayette kabul edilen anlam arasında birtakım farkiann olmadığı konusunun açıklanmasıdır.
Prof. A YFERt GöZE (Devamla) - Evet efendim.
Milli egemenlik kabıul edilmiştir; ancak devletin yönetim
belli değildir, aratla bir boşluk vardır. Meclis Başkanı, devlet
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şekli
baş-

kanının

görevlerini yapmaktadır; ama adı devlet başkanı değildir,
yönetirnin şekli az çok belirlenmiştir ama, ismi kanmamıştır ve bu
isim konması Lozan Konferansı öncesinde, Lozan'a gidecek heyetin
istanbul'dan mı, Ankara'dan mı olacağı sorunu ortaya çıktığında,
Cumhuriyetin ilanıyla noktalanacaktır. Böylece Cumhuriyetin ilanı,
saltanatın kaldırılması ile Cumhuriyetin ilanı suretiyle yönetirnin
şekli belirtilmiş oldu.
Kurtuluş Savaşımız boyunca, ulusal egemenlik kavramı. toplurnda üstün ernretme gücüne sahip kuvvetin, gücün ulustan kaynaklanacağı görüşüne dayanmaktadır ve bu güç, bu irade ancak Mecliste ortaya çıkacaktır. Ulusun, milletin temsilcilerinden oluşan kurulda meydana çıkacaktır. Bu kuruldan bu Meclisten kaynaklanmayan hiçbir iktidar, hiçbir ki ş i tarafından kullanılmaması gerekir düşüncesi hakimdir. Kişisel yönetime, şahsi yönetime karşı, milli irade,
milli egemenliğin kabulüdür.
1924 Anayasasında da aynı ilkeyi görmekteyiz. Kayıtsız ve
şartsız egemenlik milletindir ve millet bu egemenliği Mecliste , milletin temsilcileri aracılığı ile ve onun eliyle kullanır. Yürütme gücü
de Mecliste toplanmıştır ve Meclisten kaynaklanan bir güçtür. Bu
egemenlik anlayışında 1961 ve 1982 anayasalarımııda da esasta büyük bir fark, ulusal Kurtuluş Savaşımızın egemenlik anlayışı ile bu
egemenlik anlayışında fazla fark yoktur. Ancak, baRiangıçta, ulusal
egemenlik kavramının gelişmes iyle ilgili olarak verdiği açıklama ile
halk egemenliği, milli egemenlik kavramları arasında farklar doğ
muştur. Ulus egemendir; bu bir anlamda bir olumsuz! uğu ifade etmektedir. Şöyle ki; toplumun hiçbir kesimi, bir sınıf bir zümre olarak
ya da bir grup olarak. bir ki ş i olarak egemenliğe sahip değildir ve
bu egemenlik ancak temsil yoluyla gerçekleşebilir ve ulusal temsil
sistemi içinde gerçekle!') ebilir. Bu bakırndan milli rnücadelemizde de
daha sonra da örneğin Atatürk'ün korporatif temsile kesinlikle karşı
çıktığını ~örrnekteyiz ve bugün 1961 Anayasamız yapılırken gündeme getirilmiş olan bir kavramdır; ikinci Meclis yapısının korporatif
bir yapıya sahip olup olmarnası ya da çeşitli menfaatlerin, değişik
rnenfaatler Jn'UPlarının temsil edilmemesi. Ancak bu k a vramı o devirde Atatürk'ün gördüğümüz kadarıyla kesinlikle korporatİf temsile karşı olduğunu görmekteyiz. Ulusun temsilcilerinden oluşan ve
ulusun bütününü temsil eden bir Meclisin egemen olması.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim efendim.
tlave etmek istediğiniz başka hususlar var mı efendim?
Prof. ERDO(;AN TEZtÇ - Efendim, Milli Mücadele 1921 ve
1924 anayasalarında, egemenliğin yegane tecelli ettiği yer, egemen23

lik millete aittir ama, egemenlik ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanılır. Oysa, 1961 ve 1982 anayasalarmda egemenliğin
düzenlenmesi farklı bir özellik taşıyor. Kaynağında gene ulus egemen ama, egemenliğin kullanılmasında artık yasama organı yani
Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemenliği kullanan tek yetkili organ
olmaktan çıkartılmaktadır. Evet, egemenlik kayıtsız şartsız millete
aittir ; aidiyeti bakımından bir kayıt ve şart yoktur ama, kullanıl
ması, artık, egemenliğin belli kayıtlar ve şartlara bağlı olarak yapı
lacaktır. 1961 Anayasasında olduğu gibi, 1982 Anayasasında da
6 ncı maddenin son fıkrasında « Egemenliğin kullanılma3ı hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye, sınıfa bırakılmaz, hiçbir kimse ya da
organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz»
denmektedir. Buradaki devlet yetkisi, millet adına kullanılan yetkiyi
ifade etmektedir. Onun için, artık, egemenlik, ulu slararası hukukta
olduğu gibi, iç hukukta da kayıtsız şartsız ve hukuka bağlı olarak
Anayasa çerçevesi içerisinde kullanılan bir yetkidir. Nasıl bugün
uluslararası ilişkilerde devletlerin mutlak egemeniiğinden söz edilemez ve devletler, uluslararası hukuka uygun bir yetki kullanan bir
kuruluş olarak karşımıza çıkıyorsa, i<; hukukta da egem enliği kuBanan organlar ki, egemenliğe bağ'lı faaliyetler yapar bunlar; yasama,
yürütme, yargılama, mahkemeler de, bağımsız yargı organları da,
tabii, bu bağımsızlık, devlete karşı olan bağımsızlık değil, bu bağım
sızlık, devlet organlarına karşı olan bağımsızlığı ifade eder; yasamaya karşı bağımsızlık, yürütmeye karşı bağımsızlık. Bunlar da faaliyetlerini, Anayasanın çizdiği sınırlar içinde ku11anacaklardır.
BAŞKAN

da

-

Affedersiniz, Anayasanın sınırları içinde kalmak
içine dahil değil mi zaten?

egemenliğin vasfı

Prof. ERDOöAN TEZtÇ (Devamla) -Egemenlik kayıtsız şart
milletindir denince, sanki egemen güç, yetkisini istediği gibi, dilediği gibi kullanır; ben egemenim istediğimi yaparım ... Değil; egemenlik aidiyeti bakımmdan kayıtsız şartsızdır, başkasıyla bölü şül
mez, payiaşılmaz tamam ama. onun kullanılm ası sözkonusu olduğu
zaman, kullanılmasında devlet organları, Anayasanın kuralları içerisinde bu faaliyetleri yerine getireceklerdir. Kastedilen budur, bunu
söylemek istiyorum.

sız

BAŞKAN --:- Ben bir nokta üzerinde ricada bulunmak istiyorum :
özellikle ikinci Meşrutiyetten sonra yazılmış hukuk eserlerinde kitaplarında bir saltanatı milliyeden bahsedilir. Mesela, Muslihiddin
Adil Beyin kitabında bile vardır. Saltanatı milliye demekle ne istiyorlar acaba, ne demek istiyorlardı; bunu açıklar mısınız?
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Prof. A YFERI GöZE - Bir kişinin mutlak iktidannı ortak
meclislerle ayan ve mebusan meclisleriyle ortak getirilmiş olması,
sınırlı yetkilerle de olsa mutlak iktidarın meclise tanınan yetkilerle
sınırlanması, ulusun daha doğrusu milletin temsilcilerinin de denetimde söz sahilıi olabilmeleridir.
BAŞKAN

-

Peki efendim.

Buyurun beyefendi.
Prof. ERDO<';AN TEZIÇ -

Hakimiyeti milliye kavramı aslın
kesimine yabancı bir kavram
değil. Tanzimatta bile bu tür deyimlerden bahsedilmektedir. Sonra
Narnık Kemal'de vardır hatta Birinci Meşrutiyette Abdülhamit'in
Anayasayı yürüten parlamentoyu açış konuşmasında da hakimiyeti
milliye sözünden bahsettiği görülmektedir, yani artık idarenin bir
halk temeline oturması kavramıdır bu; ama bu pozitif bir düzenleme olarak bilinmez. Daha ileri bir adım, ikinci Meşrutiyette Ahmet
Rıza Bey parlamentoyu açış konuşmasında ilk olarak hakimiyeti
milliyeyi daha güçlü kılmak sözünden bahsetmiştir; ama bu bir
türlü anayasa düzenlemesi haline gelmez. En önemlisi 1909'da meş
hur 35 inci madde, parlamentonun feshi ile ilgili madde görüşülür
ken burada sık sık lafı edilir, acaba padişahın kayıtsız şartsız bir
meclisi feshetmesi bir koşula bağlanmadığı durumlarda milli hakirniyete ters düşer mi sözü var. Peki, niçin, neden bir pozitif anayasa
düzenlernesi haline gelmez.
da

Osmanlı imparatorluğunun aydın

Anayasasında şöyle

bir kural var, bu kural 1909'da da
Meclis azaları umum Osmanlılann vekilidir. Şimdi
burada bir nokta var, urnum Osmanlılann vekili dediğimiz zaman
tıpkı biraz evvel sözünü ettiğim milli egemenlik teorisindeki temsilcinin tüm bir ülkeyi temsil etmesi gibi adeta siyasi temsil ilkesi
girmiş; ama milli egemenlik girmemiş. Peki bunun bir açıklaması
olmalı, önemli olan nokta bu.
1876

değiştirilmemiş.

bir noktaya da bağlayarak,
ittihatçıların programında da Türkçülük vardır; ama ittihatçılar
uzun zaman Türkçülüğün programlarında olan şeklini açıkça ortaya
koymaktan çeki nmişlerdir; çünkü, imparatorluğun Balkanlardaki
ayaklanma nedeniyle yapısından kaynaklanan bir özellik var, deği
şik gruplan bünyesinde toplamış bir imparatorluk var, egemenlik
milletindir dendiği anda, Türkçülüğü de önplana koyduğu anda imparatorluğun bir anda dağılması mümkün olacaktır, milliyetlerin ayaklanmasını kışkırtan bir husus olacaktı, gerçi Osmanlılar bunu biliyordu. Onun için kavram bilinmekle birlikte hakimiyeti milliye bir
Tabii bunu

şöyle

de

açıklayabiliriz,
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anayasa

kuralı

haline

getirilmemiş, Osmanlılık

olan

toplayıcı

ilke

etrafında bütünleştirilmiş.
Sanıyorum

ki bu şekilde açıklamak o günkü koşullarda bilinmeama bilindiğini bir politik sorunla karşılaşmamak için
bu yolun tercih edildiğini düşünüyorum.

diğini değil;

BAŞKAN

- Yani acaba imparatorluk aynı zamanda dini egede kabul ettiğine göre, dini egemenlikle milli egemenlik ilkesi
kabili telif değil, iki zıttı birbiriyle telif eden bir şey yapabilmek
mümkün değil.

menliği

Prof. ERDO(;AN TEZtÇ - Efendim, konu konuyu getiriyor
aifedersiniz saltanat bir kanunla kaldırılmamıştır, bir heyeti umumiye kararı sonucunda kalkmıştır; çünkü Mustafa Kemal o günkü
koşullarda milli egemenliği açıkladıktan sonra artık fiilen içi boşal
mış bir kurumu kanunla değil sadece bir kararla bu hale getirmiştir.
BAŞKAN

- Evet, bir de şu iki sorunun cevabı özellikle bulunBirincisi şu; milli egemenlik kavramının bugünkü Türk
toplumunda milletin tümünde sosyolojik anlamda bir inanç. iman
şeklinde yerleşmiş bulunduğu söylenebilir mi, evet mi, hayır mı,
niçin, ne yapmalıyız?
malıdır.

Zannederim bu

soruların cevabının bulunmasına ihtiyacımız

var.

Prof. AYFERt GöZE - Evet, milli egemenlik kavramı yerleş
memiştir sosyolojik anlamda. Bunu dikkate alarak yerleşmiş diyebilmemiz seçime ve seçimlere katılma oranının sosyolojik bakımdan
sonuçlannı gösterebiliriz. Referandum konusu sözkonusu olduğunda
toplumun bu olaya katılma oranı eğer ulusal egemenlik durumunun
egemen olduğunu düşünmesi, salt kendi iradesiyle, oyuyla bir şeyler
yapabileceğine inanmasa katılmaz. Demek ki, kendisinin iradesiyle,
iradesini açıklayan, ortaya koyan oyuyla bir şeyler yapabileceğinin
şu ya da bu kişiyi seçebileceğini, şu ya da bu düzeni değiştirebilece
ğine inandığı için katılmaktadır.
Elbette kendi iradesine bir oranda seçim sisteminin elverdiği
oranda inanmakta ve güvenmektedir. Buna inanmadığı zaman herhalde başka türlü tepkiler olması beklenirdi.
BAŞKAN

- Peki efendim, teşekkür ederim.
Sizin bu konuda ilave edeceğiniz bir şey var mı acaba?
Prof. ERDO(;AN TEZtÇ - Tabii, ulusal egemenlik ilkesi artık
bugün tartışılır olmaktan çıkmıştır. Ne kamuoyunda ne basında ve
ne de parti programlarında bu konuda en küçük bir tartışma söz-
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konusu değildir, egemenliğin kaynağının millette olduğu artık Türk
siyasi hayatında tartışma konusu değildir. Anayasadaki son düzenlernede de değiştirilemeyecek maddeler içine alınması hiçbir sorun
çıkarmamıştır. Kaldı ki her iki anayasanın gerek 1961 Anaya~a
sının ve gerek 1982 Anayasasının doğrudan halk oylamasına sunulması egemenliğin ulusta olmasını ve ulusa ait olduğunun bir tartış
maya mahal vermeyecek kadar kesin yerleşmiş olduğunun bir belirtisi olarak kab-ul edilmek gereklidir; çünkü meşruiyet sorunu demin
de söylediğim gibi topluma yaygın olan ortak inançlann bir ifadesidir. Türk toplumunda bu konuda herhangi bir sorun mevcut değildir.
BAŞKAN - Şimdi, ikinci bir konu da şu; biraz evvel de buyurdu n uz, egemenlik QUgünkü anlayışı içinde Anayasanın gösterdiği
esaslar çerçevesinde kullanılacak, yani milli egemenlik belirli bir
grubun hiçbir zaman istibdat vasıtası olarak hiçbir zaman istimal
edilemez, ben bundan bu şekli anlıyorum değil mi efendim?

Ama bir de hatırlıyorum, bu 1982 Anayasasının kabulüne tekaddüm eden yıllarda daima ortaya şu lakırdılar çıkarılırdı, yani sadece
hakimiyet egemenlik sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin değil
dir, bunun ortaklan vardır, işte Anayasa Mahkemesi de yine bir
ortağıdır, baskı grupları da bunun bir nevi ortağıdır. Bu telakkiler
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Prof. ERDOGAN TEZIÇ - Şimdi egemenlik Türkiye Büyük
Millet Meclisi elindedir, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi egemenliği
kullanan yetkili organlardan biri durumuna getirilirken sorun şura
dan kaynaklanıyordu; 1961 Anayasası yapılırken kurucular Anayasada kurallar ve kurumlar yönüyle bir denge oluşturmak istediler.
Bu denge oluşturulurken bunun karşısında Türkiye Büyük Millet
Meclisinin yaptığı kanuniann bir başka organ tarafından denetlenmesi, yani Anayasa Mahkemesince denetlenmesi. Bunıan bir başka
kurumlar yoluyla getirilmek istenilen veyahut böyle yorumlanmak
mümkünse eğer özerk kurumlar yoluyla da buna bir denge oluştur
mak ki, bunların başında da işte üniversiteler, TRT olarak düşünül
müştür. Tabii Anayasa Mahkemesinin kanuniann Anaya.:ıaya uygunluğunu denetleyen bir kurum olarak ortaya konulduğu tarihlerde
henüz bu mahkemenin meşruiyeti konusunda yerleşik bir inanç
veya alışılmış bir kurum değildi hatta daha g-eri gidilebilir, Parlamentonun çıkardığı kanuniann denetlenmesi 19 uncu yüzyıl kamu
hukukçulan için Batıda bir çeşit ders verme durumundaydılar,
çünkü Amerika Birleşik Devletlerinde 19 uncu yüzyılın başlannda
bu mekanizma başlamıştı çalışmaya; ama batıya yabancı idi. En
üstün güç olan parlamentonun denetlenmesi düşünülemezdi. çünkü
2'ı

hürriyetlerin güvencesi kanundu, hürriyetlerin güvencesi kanun denetlendiği zaman güvence ne olacaktı; ama zamanla görüldü ki, baskı
yalnız yürütmeden değil, baskıların en tehlikelisi parlamentodan gelebilmesiydi. Onun için özellikle ikinci Dünya Savaşı sonrasında anayasalarında parlamentonun kanun niteliğindeki işleminin denetlenmesi gündeme gelecekti. Türkiye'de bu akımın içinde 1961 ve 1982
Anayasalarında yapılan işlemin anayasaya uygunluğunu denetlernek
olarak yerini almıştır.
Ne yapacaktı ?.. Meclisin iradesine karşı gelmek mi? .. Hayır,
Meclisin iradesini denetlemek, ona Anayasanın sözünü söyletmek,
temelde yatan düşünce budur. Anayasanın üstünlüğünün hukuki bir
anlam taşıyabilmesinin kaçınılmaz sonucu olarak karşımıza çıkıyor,
yoksa yetkili organlardan biri derken onun karşısında, ona bir güç
olarak tanımlamamak gerekir, tamamen Anayasanın üstünlüğünün
hukuksal bir sonuç, bir anlam ifade edebilmesinin ürünü oiarak yorumlamak gerekebilir.
BAŞKAN

-

Yani

ortaklık

sözkonusu

değil,

bunu belirtmek

lazım .

Bir de zannederim bu konuşmalarda üzerinde durulması lazım
gelen ve temas edilmeyen bir konu daha var. O konu hakkında da
her iki arkadaşımızın görüşlerini almak istiyorum. Bugünkü çağdaş
dünyada bir de milletlerarası kuruluşlar var, devletlerin de bunlarla
ilişkileri var. Bu kuruluşlann yetkileri, bunlarla girişilen ilişki karşısında milli egemenliğin niteliği ve vasıflan itibariyle acaba bir değişiklik olmuş mudur, milli egemenlik anlayışında bir farklılık meydana çıkmış mıdır?
Bu konudaki
dim, buyurun.

görüşleri

belirlemek üzere size söz veriyorum efen-

Prof. ERDOC;AN TEZlÇ - Şimdi, ulusal egemenlik kavramı
temelde bütün yönetimlerin kaynağının milletle olduğu, halkta olduğu anlayışına dayanıyor ve konuşmamın başında da dedim ki, bu
iki tarafı olan bir madalyon, madalyon iki taraflı ya zaten, bir başka
deyimle bu eski Roma tanrısı Yanüs gibi iki yüzlü, içe dönük yanı,
bireylerin kendi yönetimlerine sahip çıkması, dışa dönük yanı da
milli egemenliğin bağımsızlık yanı. Bağımsızlık ulusal egemenliğin
dış görünümü ve bugün de bağımsızlığa kavuşmuş ülkelerin üzerinde
en kıskançlıkla ve hassasiyetle durdukları kavram egemenliklerinin
üzerine titremeleri. Yalnız bir nokta var, bu değişmeyen niteliği
hatta psikolojik yanını da hiçbir zaman bir şey yitirmeksizin gelen
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bu kavram uluslararası açıdan artık kamu hukukçuları
çağdı§ı bir kavram olarak da yorumlanıyor.

tarafından

Şöyle

ki, deniyor ki, eğer devlet, mutlak anlamda egemense huolamaz, hukukla kayıtlı olduğu zaman ise mutlak egemenliğinden söz edilemez, birinden biri ve bugün artık devletin belirleyici kıstasının salt egemenliği değil; ama egemenliğin yanı sıra
onun kadar önemli hukuk içinde kullanılan, yapılan bir faaliyet olması uluslararası ilişkilerin bugün olsa olsa diyorlar devletin yetkilerinden söz edilebilir, milletlerarası hukukun tanıdığı yetki sınırları
içinde faaliyet gösteren bir örgüt olması. Tabii bir anayasal düzenle-me sözkonusu olduğunda bu anayasal düzenlemeyi bir konu sözkonusu
olduğunda getirmekte devlet içi§lerinde serbesttir; ama devletin de
bağlı olduğu anlaşmalar, taahhütler vardır. Herhalde devlet bu taahhütleri dikkate almaksızın bir anayasa düzenlemesi yapamayacaktır.
kukla

kayıtlı

Nitekim, bizim 1961 Anayasasının gerekse 1982 Anayasasının
gerekçelerinde uluslararası belgelere atıflarda bulunulmakta, hatta
Anayasa Mahkememizin kararlarında verdiği kararı doğrulayıcı, teyit edici nitelikte de zaman zaman bu belgelere atıflar yapılmakta
dır. Onun için bugün devletlerin milli egemenlik anlayışını ortaya
koyarken artık salt mutlak niteliği çağın gelişmeleri içinde başka
bir nitelik kazanmakta, başka bir yön kazanmaktadır. Uluslararası
hukuk kurallan içinde kullanıJan bir yetki niteliğindedir.
BAŞKAN

-

Teşekkür

ederim efendim.

Sizin ilave edeceğiniz bir husus var mı acaba? ..
Prof. AYFERI GöZE -

Hayır efendim.

BAŞKAN

- Teşekkür ederim.
Efendim, panelistlere sorulması düşünülen soru var mı acaba? ..
Prof. VEDAT SEVIG - Efendim benim bir hususta sualim
olacaktı.

Bu kıymetli anlatımlardan çok istifade ettim, çok şeyler öğren
dim. O bakımdan, konuşmacılara teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca, bu arada bir noktanın tenvir edilmesini rica ediyorum. O da
şu; Mecliste hükümet sistemi sözkonusu edildi, 1920- 1921 yıllarında.
Bu 1961 ve 1982 anayasalarıyla büyük ölçüde parlamenter rejime getirmiş konuyu.
Başlangıçta

kuvvetler birliğinden sık sık söz edilirdi. 1961 ve
kuvvetler aynlığından söz ediliyor. Yani bu
1982
kuvvetler taban tabana birbirleriyle çatı olarak zıt olup mücadele
anayasalarında

29

etmiyorlar; ama her biri ayrı nitelikte olup çalışıyorlar. Bu nedenle, bunlann bir işbirliği içerisinde olduklannı acaba kabul edebilir miyiz?
BAŞKAN Teşekkür ederim.
Buyurun efendim, söz sizin.
Prof. ERDO~AN TEZtÇ - Şimdi, sayın hocam 1921 ve 1924
anayasası büyük ölçüde kuvvetler birliği temeline oturmuş yönetimlerdi, yani Meclis düzenleme açısından tek ·bir kurul, hatta bunun
hukuksal uzantılan günümüze değin pek doğru olmayan biçimde
devam etmektedir. Dikkat ederseniz kanuniann bir kısmında bu
kanunu hala «Bakanlar Kurulu yürütür:. bir hüküm vardır. Ben sorunu düzenleyici işlem açısından alacağım, sonra eklemeler yapacağım.

1961 Anayasası kabul edilirken kuvvetler aynlığı terimi kulla1982 Anayasasında ise daha değişik bir ifade var. bu sizin
ifade etmek istediğiniz kuvvetlerin ahenkli ve işbirliği içinde çalış
masını ifade edecek bir ibare genel gerekçede yer alıyor, yani bugün
bizim gerek 1961 Anayasası, gerekse 1982 Anayasası kuvvetler aynlığına değil, yasama ile yürütme arasında işbirliğine dayanan, ortak
çalışmaya dayanan bir sistem öngörüyorlar. Bu bakımdan «Kuvvetler ayrılığa terimi Monteskiyö'ye atfedilen isim gibi veyahut Amerika Birleşik Devletlerinde öngörüldüğü gibi sert kuvvetler ayrılığı
biçiminde yorumlanmamak gerekir.
nıldı.

Demin başladığım bir konuya gelmek istiyorum. Bizim kanunlarda hala bu terimler devam etmektedir, «Bu kanunu bakanlar kurulu yürütür.» gibi. 1961 ve 1982 anayasalarından sonra artık bu tip
kuralların kanunların sonunda yer almasına gerek yok. Niye? Çünkü, 1921- 1924 sisteminde Meclis yürütme yetkisine de sahip, kendisi kimin kanun uygulayacağını gösterir. Artık gerek 1961'de ve
gerekse 1982 anayasalannda yürütme ayrı bir organ olarak ortaya
çıktığına göre ve yürütmenin de eşyanın tabiatı gereği görevi kanunlan yürütmek olduğuna göre başka bir makam da kanunu yürütemeyeceğine göre bugün bizim hala kanunlanmızın en son maddelerinde bu hükümler yer almaktadır.
Bu konu 1960'lı yıllarda bir mütalaa dolayısıyla Meclise iletildi,
o zaman ben henüz çömezlik yıllarındaydım, gayet iyi hatırlıyorum.
Dedik ki, «Efendim, artık bunun gereği yoktur, fakat Milli Mücadele yıllarından gelen bir gelenektir kalabilir.:. Sonuçta buna hiç
dokunulmadı ve değiştirilmedi. öyle kanunlar vardır ki, sonunda «Bu
kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür:. der. Türkiye Büyük
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Millet Meclisi bir yasama organıdır, yürütme organı kanunları yürütür, yasama organının kanunu yürütmesi sözkonusu olamaz, çünkü o kanunun yürütülmesi için düzenleyici işlem yapma yetkisi gerek 1961 Anayasasında ve gerekse 1982 Anayasasında bakanlar kuruluna ve bakanlara bırakılmıştır, yani o kuvvetler birliği. kuvvetler
ayrılığı kavramlarını belirtti ğim gibi yerinde kullanmak gerekir.
1921 ve 1924 yıllarında vardır bu; ama 1961 ve 1982 anayasaların
da bu işbirliğine dayanan, organlar arasında ahenkli çalışmayı sağl a
yan bir biçimdedir, zaten parti mekanizması dolayısıyla ister istemez bu hale gelmektedir.
BAŞKAN

Efendim

-

Teşekkür

başka ı~oru

ederim.

var

mı? ..

Buyurun.

NEDtME ERGtN - Efendim, benim sorum daha çok pratiğe
yönelik olacak kendim sosyal bilimci olmadığım için. Şöyle bir şey
söylendi, denildi ki ya da ben öyle anladım, Meclisin tümü yani muhalefeti ve iktidarıyla ancak milli iradeyi temsil edebilir, yalnız iktidar değil. Doğru mu anladım bilmiyorum; ama bu durumda benim
kafaını daima kurcalayan bir konu bu, belki aydınlanabileceğim,
diyelim ki parlamentonun y üzde 51 'i iktidar, yüzde 49'u da muhalefet kanadını oluşt uru yor ve milletin tümünün özellikle geleceğini ilgilendiren çok önemli bazı konularda muhalefetin tümünün ret oylarına karşın, iktidarın olumlu oylarıyla karar alınıyor, kanun çıkıyor
ve şöyle söyleyeyim milletin belki de yıllar yıllar sonrasının geleceğine ipotek koyacak kanun çıkıyor ya da o anda o kanuna dayanarak
bazı yaptırırnlara gidilebiliyor. Bu durumda milli irade var mıdır,
yani milli iradeye dayanılarak mı bu iş yapılmıştır, yoksa belirli bir
kesimin iktidarı olan, en azından yüzde 49'unu temsil etmiyor demektir iktidar, o zaman yüzde 51'i mi, milletin temsilcisidir, yüzde
49 nedir? Teşekkü r ederim.
BAŞKAN

-

Buyurun efendim.

Prof. ERDO~AN TEZfÇ - Konuşmamın bir yerinde dedim ki,
seçimler Türkiye'de yapıldığı zaman «Milli irade tecelli etti, biz seçimi kazandık:. derler. Seçimlerde milli irade tecelli etmez. Seçimlerde olsa olsa çoğunluğun iradesi, isteği nedir o ortaya çıkar. Milli
irade zaten varsayılan bir kavramdır. Onun için de rahmetli hocam
kitabında şöyle derdi; «Parlamentodaki çoğunluk böyle milli irade
kalkanının arkasına sığınarak her bildiğine sınır g~tirilmeksizin, her
isteğine bir kanuni düzenleme getirdiği zaman tehlikelerin en büyüğü burada başlar. :ı>

:n

Ben daha abartılmış bir örnek vereyim, yüzde 49, yüzde 51 debugün öyle bir parlamento düşünün ki dörtyüz üyeli olsun, son
örnek A partisi 210 milletvekili, öteki partiler de geri kalanlan eşit
olarak bölüşsünler. Partinin grubunda bir kanunun çıkarılması gündeme geldiği zaman tartışılır, müzakere edilir, diyelim ki 210 kişi
nin yansından bir fazlası «Eveh dedi ve yansı da «Hayır:. dedi,
yani 106 kişi evet dedi, 104 kişi de hayır dedi, böyle bir durumda
kanun parlamento çatısı altında çıktığı zaman 106 oyla çıkmıştır,
şimdi biz buna genel irade diyemiyoruz, genel irade değil; ama parlamentonun iradesidir, parlamentodaki çoğunluğun irajesi, kanun
da böyle çıkıyor, güvenoyu almış hükümetin programının uygulama
araçlarıdır. Parlamenterlerin kanun teklif etme yetkisi vardır; ama o
kanunlan hükümet benimsememişse kabul edilmez zaten.

ğil;

Uygulamada da bizde olduğu gibi bütün parlamenter rejimle
idare edilen ülkelerde tasan olarak gelir, bakanlar kurulu kendi
programının bir parçası olarak getirir o kanunu. Onun için milli
irade kavramını çok hassas kullanmak lazım, illa da kullanmak istiyorsak milli irade hem azınlığı, hem de çoğunluğu içeren bir kavramdır, bir bütündür.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN

mak isteyen yok.

Başka

soru var

mı

efendim? ..

Başkaca

Beyefendi, sizin ilave edecek bir konunuz var

soru sor-

mı? ..

BAŞKANVEKILI

ABDDLHALIM ARAS - Teşekkür ederim.
Inşallah bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi ve üniversitenizin işbirliği içinde çok faydalı çalışmaları sürdürürüz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da bu toplantılann zabıtlannı yayınlamak imkanını bulacağız ve sizlere bunlan da göndermek mutluluğuna ereceğiz. Bu yardımlarınizdan ötürü sizlere teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN

size

teşekkür
Toplantı
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- Bize bu fırsatı
ediyoruz efendim.

nihayete

ermiştir,

lütfettiğiniz

hepinize

için biz özel olarak

teşekkürler

ederiz.
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