




ULUSAL EGEMENLIK KA VRAMJNA GENEL BlR BAKL5 

Prof. Dr. Bülent DA VER 

Ankara üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

!Prof. Dr. Bülent D.iver, ulusal egemenJ ik ·lmvramına genel IJjr bakış adlı tebliğin

de 'başlıca şu konular üzerinde durmaktadır : 

Egemenlik nedir? Nasıl tarumlanabilir? Egemenlik kavramının daha çok hukuki, 

soyut bir kavram olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Daver, tebliğinin Giri5 kısmında 

egemenlik ik•avramının ·kökenini ve bu 'kavraml·a yak ın il işkisi ·bulunan iktidar, otorite, 

yetki ıgibi •kavramları ta n ıımlamakla, bunların 'Balı dillerindeki ve Türkçe'deki anlam

ları üzerinde durma;klladır. Prof. Davcr, egemenlik kavram ın dan sonra, «milli» ve <<mil

lehı kavraml·arın ı da tebl·iği nde incelemektedir. Daha son ra temsil kavram ını tanım 

layan bu te'bliğin sunucusu Kamu Hukukunda temsil kurwnu ve temsili demokrasi 

k•avramını açrklamaktadı.r. Bu genel gi r işi izleyen Tebl iği n Bir.inci Bölümünde Prof. 

Diiver, egemenliğin kaynağı ve niteliği hakkında değişik görüşleri incelemektedir. Bu 

a rada, tannsaJ egemenlik görüşü .ile lilik egemenlik görüşünü ta rjhi çerçeve •içinde 

gözden geçiren Diive r, egemenliğin n iteliği hakkında J. Bodin'in öncülük ettiği klasik 

<geleneksel Fransız görüşü ile Lahand ve Jelliııek gibi Alman hukukçula rının işlediği 

Oto-limita•-yon (kendi kendinı sını rlama) teorisi üzerinde durmaktadır. Daha sonra 

L. Duguit, G. Bıırdeau ve H. Laski'nin klasik Fransız ve Alman görüşüne değişik ve 

eleştirel açıdan bakan yeni •teorilerin i gözden ıgeçiren Diiver, tebliğinin bundan son

raki kısmında egemenliğin sınırları sorunu üzerinde durmaıktad ır. Egemenliğin kötüye 

1cullanılmaması için tarih boyunca çeşitli mek-anizmala r bulunmuştur di yen Diiver, 

Tanrı tarafından emredi.len dini kanunlar yanında, XVII. YY. ortalarında egemenli

ğe beşe~i bazı sınırlar konduğunu hatı rlatmaJkfadır. Grotius ve Pufendoıf'un öncülük 

ettiği Tabü Hukuk Doktrini ile XVJl ve XVIII YY.'da J. Locke ve Montesquieu'de 

ifadesini 'bulan kuvvetler ayrılığı ilkesine, Anayasanın üstünlüğü ilkes ine ve egemen

liğe yeni b.ir sınır getiren çağdaş İnsan Haldan Doktrinine ve ayrıca plüral-ist, çoğulcu 

toplumun, yani açık toplumun ve demokrasiterin temel parças ı h aline gelen kamuoyu 

ve baskı gruplannın egemenliği sınırland ınınaktaki rollerine i şaret eden Prof. Diiver, 

rebliğinin ikim·i bölümünde Batıda egemenlik laıvranunın fikri ve kurumsal geliş

mesini tarihi 'bir açı<lan ·incelemektedi r. <Bu bölümde St Paul ve St. Augustinus gibi 

'kilise babalarının, 'her iktidarın Tanrı 'dan geldiği yolundaki teok.ratik, dinsel (teolojik) 

iktidar anlayışını haltırtavan Daver, il·k defa olarak XVI. Ası.rda Jean Bodin aldı Fran

sız hukukçusunun Devletin Altı Kitabı adlı eserinde egemenliğin , •gelem!ksel ve ldiisi·k 
1bi.r tanımını yapmış olduğunu belirtmektedir. Bodin'in egemenliği tek, mutlak, nihai, 

devredilrnez, bölönmez en üstün bir kudret olarak düşündüğüne ru~k·Jc·atl çeken Prof. 
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Diiver , bu egemenl ik görüşün ün F ransa'da Din Savaş ları yla sars ıl an d evlet oto rilesi

ni yeniden kurmak ve hükümda r etrafında m iHi b ir lik ve kudreti sağlamak iç in or

tay.a a tıldığın a işa ret etmekıtedi r. Daha sonra XVII. As ırda Lcviathan (dev, ejderha) 

adlı eserinde lngiliz düşünür T. Hobbes\ın egemen güce «Deus MoPta lis» ded iği ni ve 

egemen gücün mutlak niteliğini v urgulad ığını beli rtmektedir. Diğer 'bir İn gi li z d üşü

nürü olan J. Lockc'un Essays on Civil Govcnııent (Sivi l H ükümet üzerinde Dene

meler) •a-d lı eserinde Robbes'un aksi ne egemen gücli m utlak bir güç olarak değil, 

sınırlı bir güç o'larak düşündüğü ve egemen gücü n 'bask ı ve .talhakkümüne karş ı bir 

fren tP-dbiri o lara k egemenliğ i kull anacak temel devlet orga nları nı 'bir birin den ·ay ı r

dı ğını vurgulamaktadır. Moııtesquicu 'n ü n de Esprit des Lois (Ka n u nl a rın Ruhu) ad l ı 

eserinde ikt i darla rı n köt üye k u lla nı lmamas ı için kuvvetler ayrılığı ilkesinde bir 'lemel 

An-ayasa! güvence bulunduğun u kaydeden Prof. D aver, şöyl e demektedir : 

« Kuşkusuz lbugün dünyada geniş 'bir yay.gın lı k a l a n ı 'bulan m illi egemenl ik, ını i l l i 

irade ve •genel irade kav ramla rın ın temelinde bir Fra n sız düşünürü olan J. J. Rousscau 

ve O'nun ünl ü :rapıtı olan «Contrat Social» (Topl um sal Söz l eşme) ad lı eseri bulunmak

tad ır. R oussea u, genel iradenin en üstün , en yüksek irade olduğu n u , bu iradenin ya 

nılmad ığı nı ve bunu n, 'halka, '(mi lle te) ait bulunduğunu söylemektedir. Bu görüş l er 

ta mamen devrimci b ir nite lik t aş ımak•ta olu p, kralın mutlak egemenl iğ i teorisine <karş ı 

çevrilmiş en büyük bir si lah olm uştur , denilebili r . Frans ız devrimcil eri ve 'ba arada 

Sleycs, 'bu s i l a hı sık s ı k •kull anmışlardtr.» d iyen Daver da ha son ra 1789 Fran~ız İnsan 

ve Vatandaş Hakları I>enıeciııiıı egemenl iği n •kay n ağının m ille tile o l duğu •be l i rt tiğini 

kaydetmekte ve daha sonra meydana getiri len 1791, 1793 ve 1848 Anayasa l arı nda 

cgcmenl.iği n ·k aynağı ve kullanılmas ı sorunu na Frans ı z devri ınci l erin in nasıl yakl aş

t ı ğ ını incelemektedir. Daver, ayrıca 3. , 4. ve 5. Cumhuriyet Fra nsız Anayasaları nda 

egemenlik ·k •avramın a n as ıl d eği n ild i ği •konusunu da k ı saca ı incelemek tedi r. 

Tebliğin Üçüncü Bölümünde Prof. Daver. Türkiye'de ege:mcnlik kavramının f ikri 

ve kurumsal gpli~mesini •tari tıi açıdan incelemektedir. Bu ıbölümde de şu noktalar üze
rinde durulmaıktadır: 

İo;Jıımda egemenlik anl ayış ı nedir? !Bi l i nd iği gi'bi 1slam din i her şeyin sahibinin , 

malikinin Allah old uğunu kabu l eder. Bun·a göre egemenlik de AHah'tadır. Bu görüşün 

sonucu, Hükümdarlara, H alifelere verilen hü k-ümda rl ık hakk·ı nın , egemenl iğin kendisi 

olmay ıp , egemenli ğin kull anılm asının verildiğ idir. Ya ni Halife - Sul tan, egemen liği bir 

emanet olarak almıştır. (Emanet Doktrini) Bu emanetin, Şeri a l i n gösterdi ği ilkeler ve 

sımrlar içinde k ullanılmas L gerekir. Daha sonra Prof. Daver, Osman lı impa ra torluğun

da bu d ini egemenlik anla y ı şının giderek nası l laik l eştiği n i ve m utlak, 51ll ırs ı z bi r ege

menlik anlayı şından , meş ru t i , s ınırlı bir egemenlik sistemine g i dildiğin i an l almakta dır . 

Padişah'ın Rumeli ayan ve yara myla yaptı ğı 1808 tarihli Sened-i İttifak (ki bunu bi r 

nevi Magna Car.ta'ya benzetrnek mümkündür); 1876'da i lan edilen Kanun-u Esasi'ye 

dayanau ilk Anayasali siyasal rej im ( 1. Meşru tiyet); 1908'dc Hürriyctin ilanı (Kanun-u 

Esasi'nin yeniden yürürlüğe konmas ı ); 1909'da Abdülbamid'i n hal'i ve Anayasada de

ğişiklik yapılarak Padişahın yetk ilerin in azaltılması b una rka rşılık Milli Mecl isin yet

lc..ileriı(n -güçlendirilmesi ve p arlamenter meşruti rej im in ·ku ruluşu gibi olayları .Oaver'an 

incelemesinde ayrıntılı b içimde sergilemektedir. 
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Prof. D-:lver, Dördüncü Bölümde son olara k Yeni Türkiye Devletinde milli ege

menlik anlayışı üzerinde durmaktadır. Sırasıyla A·tarurk'ün 19-19 tarihli Amasya Ta

mimi'nde, ayrıca aynı yıl Erzurum ve Sivas Kongresi kararları çerçevesinde millet 

iradesir.den, milli ıkuvvetlerden ve millet haklarından bahsettiğini ve 1921 Anayasasına 

m illetin kayıts ız şartsız egemen oldu j;'U ·ibaresini koydurduğunu anlatan tebliğ sahibi, 

1923 'de yaprlan Anayasa değişi.kliğinde rejimin adının Cumhuriyet olarak konmakla 

birli kte agemenliğ i n milletle o lduğunun '!ckrarla ndığını; bu temel ilken in genç Türk 

Devletir.in ikinci ve Anayasası olan 1924 tarih li Anayasada aynen muhafaza edi ldiğini 

belirtmektedir. Görünüşte 'Milli mücadelede, Fransız Devriminden esinlenen konvan

siyon sistemini yeni yasama ve yürütmeyi Mecliste top layan Meclis Hükümeti sis

tcmini kalbul eden 1924 Anayasası uygulamada Meclisin değil fakat yürütmenin üs

tünlüğü sonucunu vermiştir diyen Prof. D ilve r bu olay ı tarihsel koşullarla ve uygulanan 

tck paı1i yönetimiyle açıkl amakta'dır. 1924 Anayasasında daiha ziyade teorik açıdan 

Meclisin milletin yega ne ve gerçek ınümessili olup, millet adına egemenlik hakkını 

yalnız onun kullanacağının belirti l diğ ini kaydeden Daver'e göre aslı.nda 'bu ibare 1921 

Anayas~sınd a ima edilen ve mona rşik si~teme, Padişaihlık ve Hai'ifeliğe karşı çevrilmiş 

bir sava~ s ilahı nın, lbir Cumhur iyet idaresindeki aç ık ve kaçamalksız ifadesi olmaktad ır. 

Dilver ayrıca 1960 Müdahales inden sonra meydana getirilen üçüncü Anayasada 

(1961 ' Anayasasında) Milletin egem~nli ği prens·ibin in esk is i gibi aynen muhafaza edil

mekle beraber bunu kullanacak organlar ve kullanma şekli Jıakkrnda yeni, farklı bir 

hüküm getirildiği ni belirtmekted ir. Buna gö re egemenl ik ha'kkının kull anılmas ı artık 

sadece Meclise deği l , Anayasada göste rilm iş d iğer ·yetkii'i organiara da veri·Imektedir. 

Yani egemenliğin ikullanılmasınd a bi r değil birkaç organ vardı r. Ayrıca egemenliğin 

kullanılması , artık sınırsız olmayıp Anayasada gösterilen esaslara 'bağlanmaktadır. 

1980 Müdahalesinden sonra meydana geli rilen Dördüncü Anayasa (1982 Anayasası) da 

1961 Anayasasının egemenl ik hak<kınd a k i bu ifadesini aşağı yukarı a ynen korumak

tadır. 'Yalnız egemenl iği n kullanılm as ın da, ya ni • i ktid a rın yapısı ve orga n ların durumu 

itibariyle 1961 ve 1982 Anayasaları a ras ınd a, Diiver'e göre, önemli bir fark vardtr. 
O da 1961 Anayasasının egemenl iğin belirt ilerinden olan yasaınayı, üstün, asli ve ge

nel bir yetki saydığı ve yürütmeyi yasamanın dircktifi alhnda hareket eden tabi (bağl ı) 

bir organ olarak gösterdiği halde, 1982 Anayasas ı bu esastan ayrılmış olup , yürütmeyi 

yetki V<> görev olaralk yasam a yetkisi gibi aynı dü zeyde genel ·bir i ş lev ola rak 1kabu! 

etmektedir diyen tebliğ sahibi, böylece a rtık Meclisin üstünlüğünün veya yü rütmenin 

tistünlüğünün değ i l, fakat Anayasa Başlangıcında ifade edildiğ i gibi, kuwctler ayn

ınımn devlet organları arasında üstünlük sıralanıa~1 anlamına gelıneyip, bell i Devlet 

yetkiler:nin kullanılmasında iş bölümü ve işb irliği old uğu ve üstünlüğü n ancak Ana

yasa ve Kanunlarda bulun'duğu vurgu lanm ıştır , deme~tedir. 

Atatürk'ün 1919 yılından ·itibaren çeş itl-i vesilelerle yaptığ ı konuşmalarda milli 

egemenlik ve milli irade kavramı nı n as ıl alg ıl a dığını ayrıca irdeleyen ve ahntılarla 

bunu gösteren Prof. Daver, Atatür·k'ün milli egemenlik görüşünün çağımız koşullanyla 

(teknolojik, hukuki ve milletlerarası gelişmelerle) çağım ız demokrasisi ne damgasını 

vuran siyasi partiler fenoıneniyle n as ıl 'bağdaşabileceği sorununa Sonuç bölümünde 

değinmektedir. Ulusla raras ı planda egemenl iği n ifadesi olan 'bağımsı zl ık kavramının 
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bugün .:karşılıklı bağlılık» (interdependence) kavram1yla ili şkisini hatırla!tan ve bağı m

sızlığın günümüzde •göreli bir kavram olduğunu vurgulayan Prof. Dilver uluslararası 

kurulu~lara örneğin B.M. Teşkilatına, NATO gibi böl'gesel paktlara giren üye devlet

lerin egemenlik hakl arı nı kendi istekleriyle ıkarşıll'klı olarak na~'ll sınırladığını ve Ja

ponya, Fransa, Federal Almanya. Avusturya gibi devletlerin Anayasalarında egemen

lik hakkına devletlerin na sıl bir s ınır getirdiklerine işaret etmektedir. Ayrıca, Prof. 

Daver, iç hukuk bakımından yani ~ç egemenliğin kullanılması bak1mından yasama 

yetkisinin devred ilemeyeceğ i yolundaki Anayasa ilkesinin olağanüstü zamanlarda ve 

bazı öz?! durumlarda hükümellere verilen yasama 'delegasyonları (örneğin Kanun Kuv
vetinde Kararname çıkarma) yetkisi yoluyla mutiak , katı, sen bir egemenlik anlayışının 

yumuşalıldığına dikkati çekmektc ve egemenl iğin kullanılmasının çağın koşullarına 

uydurulması zorunluğu üzerinde durmaktadır. 

Sonuç olarak Prof. Dı1vcr, daha çok hu'kuki ıbir kavram olarak egemenliğin ve 

onun yabancı devletlere karş ı ifadesi olan bağımsızl ığ ı n çağda ş demokratik devletlerde 
lıfıhl önemini koruduğuııu, bununla beraber eski, klasik , geleneksel egemenlik anlayı

şın ın ar~ık gitgide terked il erek daha esnek bi r egemenli k ve ·ikti'dar a.ırlayışına varıl

dığını bunda fik ri •gelişmeler kadar tarihi, te knolojik ve ulusla ra ras ı •değişikliklerin de 

rolü olduğunu vurgulamaktadır. 
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BATlDA EGEMENLIK KAVRAMININ GELlŞtMİ 

Prof. Dr, Vakur VERSAN 
İstanbul Ünivcr~itesi 

Siyasal Bilimler FakWtesi 

Milli egemenlik yani demokrasi fikri jnsanlık tarihinde yeni bir çağın b~langıcı 

clmuş ve Ingiltere, Amerika ve Fransa'yı takiben ınıilli egemenlik fikri 1848 ihtilal

leri ile Avrupa'ya yayılmış ve yirminci yüzyılın 'b~larında blltün dünyayı kaplamaya 
'başla mı şt ır . B-öylece demokrasi akımı Birinci Dünya Sav~ından sonra çağımızın kla

sik devlet sistemi haline •gelmiştir. Ikinc i Dünya Sav~ından sonra ise demokrasi bir 
aşamaya da·ha ulaşmış ve kurall-arı arasında sadece siyasi ve hukuki eşi• t lik değil fakat 

sosya l ve ekonomik eşitsizl.ik.lerin kaldırılm as ı ilkesi de yer al mı şt ır. Bugün kü demok
rasi sisteminde devlet siyasi .olduğu kadar ekonomik ve sosyal görevleri de olan bir 
teşkilaıt haline gelmiştir. 

Bununla 'bem'ber her zaman ve her yerde bütün ülkeler tarafından ta tbik edilen 
bir tek demokrasi sisteminden söz elmek imkans ızdır. Her milleti n zan1an içindeki ge
I· i şimi ne, psi'kolojisine, ·sosyal eğilimine uygun ayrı bir sistemi vardır. Hiçbir siyasal 
ve sosyal si.stem yok•turki bi r ınıilletten diğer bir millete geçerken her noktada ·aynı 

kalsın. Yaşayan varlıklar •gibi siyasal ve sosyal sistemler de geçtikleri çevreye uya r

l·ar v.e çevrelerinin •icaplarına ve ihtiyaçlarına göre şeki l alırlar. 

Çağımızın normal rejimi o lan sosyal demokrasi de uygulandığı Wkelere göre bir 
takım far.k.l ı şekiliere lbölünmü~1llr. M amafi h bütün bu furk.lı sistemleri birtakım 

müşterek esas ve prensipiere iroa etmek ınıümkündllrk.i bu es·as ve prensipiere ana
yasa di~i ile •klasik. demokrasi ismi verilir. 

Siyaset 1bilirncilere genel olarak klasik demokr-asiyi en geniş şekilde devlet 'işle

rinin •bir uzlaşma ve anl~ma havası içerisinde yürutülmesi şeklinde tarif ederler. Şu 

halde siyaset bilimcilerine ıgöre demokras i 'bir metod, bir kavrayış, 'b ir davranış ve 

bir zi'hniyet ınıeseles id.ir. 1 

Demokrasi insanın akli, ahlaki ve manevi değerlere •kıymet veren bir yara tık 

olduğuna inanıö ve ıbı.i itibarla tam bir depıokrasi daha çok bir ideal olarak kabul 
edilir. Zaten son bir ta hl il ·ile demokrasi «hürri yete kavuşmuş insanl a rın manevi ve 
ahl~'ki niteliklerinin derecesini tespit eden bir denemeden 'b~k·a 'bir şey değildir» . 1 

'Bu hürriyetlenin :k i şilerin ve toplumun refah ve saadeti iç in dürüst ve adi l bi.r şekilde 
kulintlması veya 'bu hürriyetterin dejene.re olarak karışıklığa, anarşiye ve oradan da 
despotisme müncer olması , 'bu hürriyetlerden istifade eden kişilerin ~ i·ynetine 'bağlıdır . 2 
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Demokratik bir jdarenin zaruri olanak kapsaması .gereken bazı müesseseleri 

•aymak, demokrasi yi bir formül veya 'bir .ilke ile ~arif ey.lemekten da ha uygundur. 

Bu müesseseler demokratik idarenin en zaruri unsurJ.annı meydana getirirler. 

!M-illete dayanma yan, -kuvvet ve yetkilerini milletten almayan bir jdare meşru 

olamaz ilkesine dayandığı için demokrasi önce milletin rızasına dayanan bir .idare 

şeklidir. Bu sistemde idare edenl er milletin arzusuna ayıkın hiçlbir karar veremez

ler ve 'hi9bir şekilde ·bu arzuya karşı gelemezler. Yine 'bu sistemde milletin arzusu 

·bir defaya mahsus olmak üzere ve .toptan elde edilmekle •iş 'hallolunmaz. Bilakis heı 

meselede milletin tasvibi alınmak suretiyle bu istek devamlı olarak var olmak lazım 

gelir. 

'Demokrasi ferde dayandığı ve ona değer verdiği için en ba~ta gelen husus kişi 

dokunulmazlığıdır. Düşünce, söz, yaz ı , toplantı hürri yetleri gibi şeyler demokrasi

nin temel dayanaklarıdır. Demok rasi ile yönetilen 'bir ül'kede kişilerin şahısl arı, mal

ları, özgürlü~deri 'her türlü keyfi işlemlerden masundur. Mahkemeler bağımsız ve 

her türlü etkiden uzaktır. Top.lumda tam anlamıyla hukuka 'bağlı bir devlet telarkkisi 

yerlcşm iştir. 

Kişise l haklardan sonra demokrasi halkın seçimi ile iş baş ı na •gelen yasama or

ganının varlığını gerekli kılar . Yasama meclisleri serbest ve dürüst seçimler sonunda 

•kuru~ııuş olmalıdır. 

Demokras i, inandığı siyasal ilkeleri •tayin ve .tcsp.it eden ve !bunları 'belli fikir 

ve kanaatler halinde seçmeniere sunan 'bir vası ·ta olarak siyasi partileri yaratmıştır. 

'Bu sebeple siyasi partiler ·bugün artık demokrasi mek•anizmasının birer parçası ha

line gelmiştir ve siyasi partisiz demokrasi düşünülemez . 

Özetlemek gerek irse, denilebi lirki , içinde yaşadığımız çağdaş siyasal toplumlarda 

egemenlik , ya ni siyasi kuvvet :gerek nazariyatla ve gerekse uygulamada vatandaş

l arı n elinde bulunduğuna göre demokrasi kişiye hem siyasi muk-adderatını tayin 

etmek husu~ :.ı nda sonsuz im'kiinl·ar venmekte ve hem de ona •sonsuz sorumluluklar 

y ü·klemi ş 'bulunmaktadır. Çağdaş demokratik müesseselerin ortaya çıkmalannda ve 

gelişmelerind e hem fayda ve hem de tehlike ·gizlidir. Bunlardan hangisinin galebe 

çalacağı bu müessese lerin kuruluş ve çalışma şekiller i ne bağlıdır. Hiçbir yönetim 

şekli demokrasi kadar dağılma ve anarşiye müsait değildir. Yine 'hiçbir yönetim 

şek linde düzen veya anarşiden birini seçmenin demokraside olduğu kadar •toplumun, 

ya ni kişilerin fikir ve davranı şi-arına bağlı olduğu görülmemiştir. Eğer demokrasi 

bir ülkede başarı kazana mazsa , dejenere olur, anarşiye veya {\iktatörlüğe kayarsa 

bunun sorııınluluğunu on:.ı uygulamakla görevli olanla rda a rama k •gereki r. Zir-a de

mokr~s i halkın 'hükünıetidir , bu imkan ona veri Lmiştir ve sorumluluğu da •tabiatıyla 

ooa ait olacakt:r. 3 
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OSMANLI tMPARATORLUCUNDA EGEMENLiK 
KA VRAMI VE GELİŞME 

Prof. Or. Alunet MUMCU 
Ankru-a ü niversitesi 

İkti~i ve İdari Bilimler Fakültesi 

23 Nisan 1920'de 'I'BMM 'n in kurulm:ı sı y la baş layan ve kısa bir sürede tamam

lanıp yer leşen büyük inkıl fi'bın gerçek değerin i anlayab-i lmek için Osmanlı Devleti'nde

ki egemenlik kavramını bilmek gereklidir. 

Bir monarşi olan Osma nlı Devleti'nde egemenlik, diğer mutlak mona rşi l e rdeki 

gibi , hükümdarda toplanmıştı. Bütün monarşi lerde egemenl iğin böyles ine bel·irmes ini 

ve kull a nılmas ını meşrulaş tı rmak için bell i a nl ay ı ş biçimleri kökleşmiştir. Bu anl ayı ş 

biçimler: genell ikle dinden kaynakla n·ı r. Hükümdar ya Tanrıd ır (eski Mıs ır'da olduğu 

gibi) veya dinin baş rahibid ir. {Sümer kent devletlerindeki gibi) yahut hükümdara do

l aylı yollarla Tanrı tarafından h ükmetme yetkisi veril mişti r. Orta ve Yeniçağ Avrupa

sında hükümdarlar bu sa y•ı il eri sürmüş ler ve dinin temsilc isi olan kil ise ta rafından da 

desteklenmişlerdir. 

Osmanlı hükümdarının da egemenl iği dinsel kökenlidir. Ancak bu, yuka rıda ver

d iği miz örneklerde olduğu kadar 'bas i't değild i r. Osma nlı egemenlik kavram ı nda ilgi nç 

bir karmaş ıklık vardır. Bu ka rmaşııklığın sebelbi, Osmanlı egemenl ik anlay ı ş ına İ s lam 

dan öneelci Türk ve Islam egemenlik ıkavraml arınm karı şmasıdır. 

İs lam öncesi Ortaasya ge l eneği ne göre, egemenli k hakanın ailesine G ök Tanrı 

tarafından verilm iş sayıl ı r. Böylece ha'ka n ai lesi kutsaldır. Bu ailenin 'bütün · erkek üye

leri de egemenlik üzerinde pa y sahi bidir. Yalnız Türklerde deği l onlara ak ra'ba d iğer 

Ortaasya kavimlerinde de bu anl ay ı ş va rd ı. Bu .tür egemenli k anlayı şının doğa l so

nucu . çok güçlü kiş i lik l e ri olan kurucu ha nlar dı şında • devletin •başına kimin gele

ceğinin belirsiz ·bulunmasıdır . Bir devlet kurucusu han, ülıkeyi erkek kardeşleri ve er

kek çocukları a ras ı nd a, bu anl ay ı ş ın etki siyle bölüştürmek zorundaydı. Böylece bir 

süre sonra~ devlet parçalanıyordu . Siyasa l ge l işmele re göre her parça •ileride tekrar, 

ayrı bir devlet olarak doğabiliyordu . 

İslam egemenlik an:ay ı şı ise 'bu görüşü ka1bul etmez. Islama göre egemen liği n 

tek sahib i All ah'tır. O, kud reti üzerinde hiçbir ortak ka bul etmez (Kuran; lll/ 188 ve 

XXV/1-2) . Peygamber bile egemenli k hakkına sahip değild i r. O sadece din kurucusu 

ve yöntt icidir, H alifeler de Peygamberin yal nı z yönetici li·k sı fat ını temsi l ederler. G er
çi bir süre sonra hali felere, Sasa n.i egemen lik an layış ı geçti. Kendileri ni mu•tl·ak hü'kü mdar

lar gibi gördüler. Ama buna rağmen yetki lerini All ah' tan ald ı kJ an görüşünü ileri sürmez

le rdi, Zira kuramsal da olsa halife hep seçimle iş baş ına .geliyor ve ümmeti ile a ras ın da bir 
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ba~t yaptığı varsayılıyordu . :Kaldı 'ki halife ailesinin ilıi~bir üyesinde 'kutsallık da 
yoktu, 

Osmanlılar diğer islam - Tür·k devletleri gibi bu anlayışların etkisi altında kal
mışlardır. Bir yandan kend ilerini Anadolu Selçuklularının varisi sayarak yetkilerini 
meşrulaştırmaya çalışm ışlar, öte yandan diğer Anadolu hükümdarları ve Cengiz oğul
larına karşı savlarını kanı·tlayabilmek için soylarını Oğuz Han'a, yani o efsanevi Türk 
kağanına bağlam1şlardır. Diğer yandan Ortaasya anlayışı etkisiyle bütün aile erkek
lerinde egemenlik ·hakkı ol1duğunu varsaymışlardır. Bunun sonucunda, XVII. Yüzyıl 

başına kadar kimin tahta çl'kacağına dair b ir •kural doğmamıştır. 

Öte yandan tahta geçen, egemenl-iğini kullanınada tek kalabilmek için rakiplerini 
tasfiye etmeye başlamı$ ve bu ll. Mehmet (1451 - 1481) döneminde anayasat bir kural 
olmuştur. Böylece egemenliğin bölünmezliği konusundaki İslami görüş de etkisini gös
termey~ başlamıştır. Bu gelişmeye paralel olarak Osmanlı sul'tanında egemenlik kişi

selleşme yoluna girdi. Bu kural yerleşince tahta çıkma usulü de lbel:irmişNr. Zira artık 

padişah d1şındaki erkeklerin egemenlikte hak sa:hi'bi olmaları anlayışı kaıkmıştı. Bunun 
sonucu Seniora t sistemini n ortıaya çık ıp •kunım laşmas ıdır. Devlet sona erinceye deği n 
bu esas yaşaıill§tır, 

!Egemenliği kesinlikle elinde tutan Osmanlı sultanı tam bir despottur, Hukuksal 
olarak denetimleri çok zordur. Bu haklarına kıskançlıkla sahip çıkan sul•tanlar, hiçbir 
zaman tam bir meşrut! yönetime geçme arzusu göstermemişlerdir. Buna rağmen Tan
zimat döneminden itibaren padişahlar özellikle ceza verme yetkilerinden - kend·i istek
leriyle vazgeçmişlerdir. Böylece insanın fizik varlığının güvencesi sağlanmıştır. Ama 
ne birinci (1876) ne de ·ikinci meşrutiyet (1908) olay l arında, egemenli ği halkla payl aş

mak görüşü hiçbir hükümdarda yerleşmemiştir. 1922 yılına değin Osmanlı hükümdan 
egemenliğe kesinlikle sa:biptir, 

Bu gelişim bize, ulusal egemenlik kavramına geçişin ne kadar önemli bir olay 
olduğunu çok açık bir biçimde göstermektedir. 
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KURTULUŞ SA V AŞI VE ULUSAL EGEMENU K KAVRAMI 

Prof. Dr. Hamza EROGLU 
Gazi Üniversitesi 
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi 

Türk Anayasa Hukukunda egemenliğin topl uluğa aidi ye tini gösteren bir pozitif 

metnin mevcudiyetine ne Tanzimat, ne Birinci ve ne de !kinci 'Meşruti ye t devirlerin· 

de rastlamak mümkün değildir. Milli egemenl ik ve 'bunun tabii bir sonucu ve devamı 

olarak milli irade mevhumla rı , siyasi hayatımıza Milli Mücadele ile birli'kte girmiştir. 

Atatürk , Anadolu'ya ayak 'basar basmaz bu fik ri gerçekleştirmek azim ve ka· 

ra riyle hareket etmiş ve Amasya'dan gönderdiği b ir genelge ile 'bunu !kamuoyuna 

duyurmaya çalışmıştır. 

«Milletin isti kl alini yi ne milletin azim ve kararı kurta racaktır» . 

Atatü.rk , millelin azim ve kararını gerçekleştirmek üzere de Sivas'ta mill i bir kong

renin toplanmasını za ruri b ulu yor ve bu maksa tla ·seçilecek temsi lci leri dave t ediyor
du. Sivas Kongresi hazırlıkla rı yapı l ı rken , doğu illerini içine a la n 'bir kongre Erzurum ' 

da yapılmıştır. Atatü rk , K ongredeki nutk unda, Milli Kurtuluş hareke tinin ana prog

ramı olmwk üzere «Milli iradeye müsteni t bir şura tesisi ni ve kuvve1ini milli iradeden 

alacak bir 'hükümetin teş'kilini» istemiş ve bu söz Türk lsti•klil'l Mücadelesinin olduğu 

kadar, Anayasanın da temel prensibini teşki l etmiştir . Kongre tarihi kararın ı vererek 

dağılmış ve «Kuva.yı Milliyeyi amil ve milli iradeyi hak im kılmak esastır» prensibini 

'kabul etmiştir. Aynı ilkeler, Sivas 'Kongresinde de aynen kabul edilmiş ve bütün ül
kede geçefli olacak şekilde genelleştirilmiştir. 

Milli egemenlik prensibi, 23 Nisan 1920 de toplanan T :B.-M.M.'nin -temelini oluş

turmuş kararlarının esasını -teşki l etm iş t ir. 

T.B.M.M. alelade ve sorumsuz bir kanun koyucu durumunda değildi. Memle 

•keti saran tehlikeler karşısında b u 'Meclisten beklenen ·iş m emleketi k urtarmak, mi·l

lete istiklalini temin etmek•ti. T.B.M.M., daha ilk anlarda hilafet ve sa:ltanat maka

mına hükümranlık ha'kkını ta nımış olan Kanunu Esas iyi ( 1876 Anayasası) reddetmiş 

ve milli egemenlik prensi"bini kabul etmişti. Egemenliğin millete ait olduğunu kabul 

etmek demek, salta natın a rtık k a•Jmamış olduğunu 'ka bul etmek demekt i. Hilafe t de 

saltanat demek old uğundan ve bu iki kuvvet 'bi r arada bulunduğundan saltanatın red

diyle •hilafetin de mevcudiyeti nin anlamı kalmamış oluyordu . 
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Sarnet Ağaoğlu'na göre, «Birinci Büyük 'Millet Meclisinin milli h<rkimiyet yo

lundaki deri n ve sin irli hassasiyeti Türk in'kılabının en 'büyük ve sağlam dayanağı 

olmuştur» (') 

20 Ocak 1921 ta rih inde hazırlan an ilk Anayasaya göre egemenli·k kayıtsı z şartsız 

milleti nd ir. Halkın kendi ·kaderini 'kendi sinin tayin etmek ha'k:kıdı r. Kanun yapmak 

ve yü rütmek yet•ki leri , milli camiay ı temsil eden T.B.M.M. de toplanıp tecelli etmiş

tir. 192 1 Anayasas ı ·ile Amasya genelgesinden itiba ren gelen ve yerleşen •bir ruh ve 

kanaat resmi bir ni te lik 'k azanmış ve bu Anayasa metni ile hukuki 'hüviyete bürün

müştür. 

-Büyük Atatü rk, «Haki miyeti Milliye» esasını işlemekle ve onu yeni Tü rk D~v:e

ti n in temel yap ı taş ı yapmakla, yeni Devletin Devlet ve Hükümet şekli n i de tayi n ve 

tespit etmiş olu yor ve Cumhuriyet rejimi nin tohu munu atm ı ş bulunuyordu . Gerçek

ten milli egemenlik esas ının tabii ve lam bir şekilde gerçekleşmesi a nca'k cum huriyelle 

mümkündü. 

Atatürk bu hususu bir k onuşma s ında aç ı klamıştır : 

« irade-i devle t'i, C umhuri yetten bahsetmcksizi n, hakimiyeti milliye esasatı da i

rcsinde, 'her a n Cumh uriye te doğ ru yürüyen şekilde temerküz ettirmeye çalışıyorduk». 

BLında n sonra s ıra halife l iği n ·kaldırılması n a gel iyo rdu. Hilafet ve Saltanat asır

lar.:a beraber gitmiş, birbi rinden ayrı lmaz hale gelmişti . Ruhunu ve varl ı ğın ın gerekçe

sini orta çağlardan alan bu müessese yeni ku ru lan devlette deva m edemezdi. 3 Mart 

1924 de ·kabul edilen ·bi r kanunla halifelik de kaldırıldı. 

Ye ni kurulan Devlete yeni bi r şeki l ve nitelik kazand ıracak ve aynı za ma nda 

toplumsal ih tiyaçlara ve gerçekiere cevap verecek yeni bi r Anayasaya gerek vard ı. 20 

Nisa n 1924 de yapı l a n Anayasa , mil li egemenlik ilkesini 'baş tac ı yapm ı ş ve prensip 

maddesi olarak değerlendi rmiştir. 

1924 Anaya;sasının üçüncü maddesinde , «Egemen lik kay ı ts ı z şats ı z milletindir>> 

ve dördüncü maddesi nde, «Türkiye Büyük Mill et Meclisi, milletin yega ne ve ha ki'ki 

mümcssili o lup millet namına 'h akk ı hakimiyeti istimii i eden> denilmektedir. 

1924 Anaıyasasının 3 üncü maddesinde yer alan «Egemenlik , kayıts ız şarts ı z 

Türk MiHetinind ir» sözü tarihi menşeini Amasya Genelgesinde, Erzurum ve Sivas 

Kongreleri kar-arlannda ve 1921 tarihli Anayasada bulmaktadır. Bu prensip bir reali 

tenin, bir i h'tiyacın ve bir zaruretin ifadesidir. Milli egemenlik prensibinin nas ıl bir 

realiteye ve ihtiyaca cevap verdiği tsük.la l Mücadelesin in tarihi seyri içinde aç ıkça 

rnüşahade edilir. Türk. İstikiii i Mücadelesi tarihinde, milli egemenl ik ve siyasi istiklal 

milletçe egemenliği ifade eden bir p rensip olmuştur. Milli egemenlik prensibi bütün 

İstikiiii Mücadelesi esnasında , Türk Milletinin manevi dayanağı olmuş, birliğine esas 

teşkil ~ylemiştir. MiUetin manevi kuvvet ve azmi, bu prensipten doğmuş ve -gelişmişti r. 

(/) Sanıcı Ağaoğlu, Ku vay -1 Milliye Ruhu, 3. ban, a.g.e. , s. 205. 
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1921 ve 1924 Anayasaları gihi, 1961 ve 1982 Anayasalarının da temel dayanağı 

milli egemenlik Hkesidir. 

SONUÇ: 

Yeni Türkiye'de milli egemenlik, millet egemenliği ve milli irade ile eş anlamda 

değerlendirilmiştir, menşeini ilahi iradede bulan Osmanlı Devletinin Sultan - Halifesi

ne karşı lbir tepki olaFak doğmuştur. İsti<bdade, zor ve baskı idaresin i yı·kıp, millet 

iradesine dayanan demokratik rejimi yerleştirmek, TüPk İnkıla'bının ülküsü olmuştur. 

Milli irade, milli egemen Joi.k gibi kavramlar, siyasi hayatımıza milli mücadele ile 

birlikte girmiştir. Egemenliğin, Padi şaha değil , bir sı nıf ve zümreye değil Türk Mille

tine ait olduğu zihniyetini devlet hayatım ı za kazandıran A1atürk olmuştur , 

Atatürk'e göre, «11op lunıda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitük ve adaletin de

vamlı şekilde sağlanması ve korunmas ı ancak ve ancak l a nı ve kat'i manasıyla miUi 

egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetinde, eşitliği nde, ada

ietinde dayanaık noktası milli egemenliktir.» 

Milli egemenlik mille!leşnıc o layına imkan vermiş, milletin bi rliği ni, beraberli

ğini sağlamış, millete yen i bir ruh kazandırmışl1r. «Milli Mücadele Ruhu », millet bir

liğinin, milli egemenliğin tabii bir sonucu'dur; meyvesidir. 

Milli egemenlik teorisi Türk iye'de uygulama ilc başarıya .ulaşmış sak ıncaları 

devlet ve siyaset hayalınd a etkisiz kalmış, lstiklal H arbi '( Bağıms ızlık Savaşı) döne 

minden sonra da gelişmesiyle hukuk devleti ilkesi de 'bağdaşarak Anayasalarımızda 

en uygun o rlanıı hazırl aııı ı ş tır. 

B aşka Wkelerde görülınese bile, Tür·kiyc'de milli egemenlik .ıeo.ris.i nin özel bir 

değeri ve yeri vard ı r. Türk .ıec rübesi, milli ege.nıenli ·k teor.isine güç kazandırmıştır. 

önce Mil li Mücadelenin felsefesi , milli egemenliğe dayanmış . daha sonraki gel i şme 

lerde de Cum hu riyetin ve demokratik rej imin temel dayanağı olmuştur. 
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tJLUSAf. EGEMENLiK VE SIYASAL KATILMA 

Prof. Dr. İlter TURAN 
Istanbul üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi 

Siyasal sistemi meşrulaştırıc ı bir doktrin olarak ul usal egemenlik kavramı ilkin, 
bazı Batı Avrupa ilikelerinde t ica rileşme - sanay ileşmen in yarattığı yeni sosyo - eko
nomik grupların siyasal k atılma isteklerine cevap vermeyi başarama-yan monarş ik 

rejimierin egemenliğin e k arş ı çıkmak için gel işt iril mişti r . Doktrin sonra la rı bir yandan 

bağıms ı zl ı ğına kavuşmak isteyen u l usl arın bu istekleri ne dayanak 'tc~k i l etm iş, diğe r 

yandan mona rşi k olmayan çok say ıda farklı siyasa l sistemin meşru l aştırılmas ı için 

kullanılmıştır. 

İnsanların kendilerini yönetenleri seçmek ve onların ka ra r ve eylemlerini etkile
rnek için tekil ya da topluca giri ştikleri faa liyetler ola rak tanımlanabi lecek siyasal 

katılma ise farklı toplumlarda, değiş ik zamanla rda çeşitli kalıpla r biç iminde ge r· 
çekleşmiştir. Bir siyasal sistemin meşrui yetini ulusal egemenlikle açıklamas ı , vatan· 
daşlann siyasal sürece nas ıl ka tılaca klarına i l işkin bir fo rmülü beraberinde getir

memektedir. 

T arihi olarak siyasal demokrasi ler toplum düzey inde bir t icarileşme - sanayi
leşme deneyimi geçiren Batı Avrupa ülkelerinde ve Birleş ik Amerika'da gel işmi ş ler

dir. Ancak, her siyasal demokrasinin meşru iyetini ulusal egemenlik doktrinine dayan

dırmadığı · hatırianacak olursa, her iki olgunun ortak nedenlerden kaynaklanmakla 
birlikte, birbirine bağımlı olmadığını söylemek m ümkündür. 

Ticari leşme - sanayi leşme sürec in in dört boyutu siyasal demokrasiterin oluşma

sını teşvik eder görünmektedir. Jik olarak , bu süreç sonucunda toplumlarda işl evse l 

ayrı şmalar ön plana çıkmış böylece siyasal çatı şmalar , üzerinde uzlaşma sağ lanmas ı 

mümkün olan alanlara kaymıştır. Ikinci ola rak, sü reç, ulus olgusunu k imli ğ i belir
leyici en büyük toplumsal örgütlenme biçimi k ı lm ış ve en yüksek siyasal bağlılık 

ulusa yönelmişt ir . Bu yoldan, parçala rın içinde birbiri yle, rekabet edeceği bir bütün 

oluşmuştur. ü çüncü olarak, sürecin bir sonucu olan l a ikleşme, uzlaşmaya aç ı k olma

yan inanç soruları nı ·siyasetin dışın a çıkarmıştır. Son olarak, devletin toplum haya· 
tına müdahalesinin kapsam ve yoğun luğu a rtmı ş, devlet faal iyetleri vatan daşı n sü

rekli ve düzen"li i lgi d Lıyduğu 'konular arasına rg i ~mi ştir. Bununla birlikte, siya·sa'l de· 

mokrasinin ön koşulla rı d iyebi leceğim iz bu gel işmeler i n mutlaka s iyasal demokrasiye 
yol açacağını öne~ek müm kün değildir . 'B ir •siyasal demokrasinin oluşmas ı , deği n

diğimiz •gelişmelerin yanında, bi r toplumun kültü rü, felsefi gelenekleri , sosya l yapı s ı 

ve dış dünya ile i l işk ilerin i n etkisiyle beli rlenmektedir 
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Siyasal demokrasiler, bireysel özgürlükler ve duyarlı yönetim ilkeleriyle nitelen

mektedir. Bireysel özgü rlü•kler aracılığı y l a, vatandaşlar siyasa l tercihlerini belirlemekte, 

ifade etmekte ve örgütlenerek bu nl arı gerçekleştirme yoluna gideb i'lmektedi rler. Du

yarlı yönetim a racılığı y la ise, tercihler siyasalara dönüşmektedir. Duya rlı yönetim, si

yasal tercihierin ancak yönetilenlerden 1kayna'klanabi leceği n i varsaynıakla ve d uyar

lılığın belirl i aralıklarla ya pılan rekabetçi seçimlerle s ın a nma s ı ge reğini de içermek

tedir. 

'Demokratik bir sistemin işlerl iği vatandaşların siyasal tercihlerini belirleyebilme

lerini ve bunu karar alıcıianna akta rabilmelerini gerekt irmektedir. Diğer bir deyimle, 

yönetilenlerin siyasete katılmaları , siyasal demokrasinin vazgeçilmez bi r şa rtıdır. Gör

gül araştırmalar, demokrasilerde dö rt katılma 'kalıb ı olduğunu saptamışlardır. Bunlar, 

oyunu 'kuUanma, seçim kampanyası faa li yeti ne katılma , yetki lil erden bireysel istektc 

bulunma, ve •bir yandan örgütlennıeyi, diğer ya ndan topluluk adına yetki lile rden is

tekte bulunmayı içeren topluluk düzeyinde 'katılm ad ır. i ş leyen bir demokraside bu 

türlerin her biri vatandaşiara açık tı r ve va tandaşlarca kullanılır . 

Tü RKlYE ÖRNEG i 

Ulusal Kurtuluş Savaş ı ve C umhuriyetin kuruluşu ulusa l egemenlik doklrinine da 

yandırılmıştır. C umhu riyetin ilk 23 yıllık dönemi. iki k ı sa sü re istisna edil irse, bir tek 

parti yönet imi görünümündedi r. Ancak , Cumhuriyetin önderleri tarafında n izlenen· si

yasalar, siyasa l demokrasinin önkoşu ll arın ın oluşmasına kafkıda bulunmuş la rdır . Ata 

rürk Devrimleri ulusal bir siyasal toplum oluşturmuştur. Din , siyaset ala nının dışına 

çıkarılmıştır. Ulusal düzeyde siyasal ha yat bu dönemde gelişmiş ve işlevse l ayrışma

lar belirginlik kazanmıştır. 

Siyasal demokrasi leri n iteleyen kurum ve uyg ulamalar da , tek parti döneminde 

yaygınlık kazanmışlardır. Örneğin seçmenlik hakkı yayg ınlaştırılm ış, seç imler sürekli 

Jik ve düzenlilik kazanmış, ·sonradan k urul an partilere örnek teşki l edecek ve onlara 

ilk kadrolarını verecek m odel 'bir parti 'bu dönemde gelişmişli r. Bütün bunlara rağmen , 

siyasal önder kadrosunun siyasal demokrasi düşüncesine bağlı olmamaları durumun

da, rekabete dayalı çok partili hayata geçmek mümkün olmayabilird i. C.H.P. partisi

nin ideolojisi tek partinin devamını zorunlu kılınıyor , aksi ne toplumun ve siyasal sis

tem'in batılılaşmasını öngörüyordu. Ba'tıltl aşmanın siyaset alanındaki anlamı siyasal 

demokrasiye geçmekti . 

Türkiye ulusal siyasal iradenin belirlenmesine ve ulusa l egemenliğin gerçekleşme

sine siyasal demokrasi yoluyla varmak isteğindedir. Bu. demokratik katılma türlerinin 

h erkese açık ve serbestçe kull anıla'b i l ir olacağı anlamına gelmektedi r. Türkiye, kendi 

demokrasisine örnek olarak Batı demokrasilerini almı ştı r. Öyle ise, Türk demokrasi

sinin •Batı demokrasilerine g'iderek daha çok benzemek yönünde bir gelişme gösterme

si 'beklenebilir. 
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