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öN SöZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kliltür, Sanat ve Yaym Kurulu, 
1985 yılından beri sürdürdüğü çeşitli faaliyetler arasında bilimsel 
nitelikli toplantılara özel bir önem vermektedir. Bu toplaııtılarda 

demokratik rejimin fikri ve hukuki dayanağını oluşturan milli ege
menlik ilkesi, çeşitli yönleriyle incelenmektedir. Her yıl bu toplan
tılarda sunulan bildirilerin ve yapılan tartışmaların kitap halinde 
bastırılarak yurt düzeyinde dağıtılmasıyla, bu çabaların kalıcı nite
lik kazanması ve çok daha geniş bir kitlenin ·yararlanmasıııa sunul
ması sağlanmaktadır. 

1989 yılı Milli Egemenlik Haftası, 22 Nisan günü Sivas'da «Mil
li Egemenlik ve Sivas Kongresi» konulu panelle açıldı. Ankara'da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında her yıl gerçekleştirilen 

ve artık gelenek haline gelen büyük sempozyum ve panel ise 24 Ni
san günü Gazi üniversitesinin işbirliğiyle beraber <<Milli Egemen
lik ilkesi ve Devletlerüstü Kuruluşlar» konusunda gerçekleştiril

miştir. Konunun güncelliği ve önemi göz önünde bulundurularak 
aynı lwmıda bir panel, ll Mayıs günü istanbul'da Marmara üni
versitesinin işbirliğiyle düzenlenmiştir. Gene Milli Egemenlik konu
lu bilimsel toplantılar çerçevesi içinde, 16 Mayıs'da Erzincan'da 
«Milli Egemenlik Kavramı» konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. 

Bu yayında Sivas, istanbul ve Erzincan panellerindeki b-ildiri 
ve tartışmalar okurların hi·zmetine sunulmaktadır. Bu vesile ile, 
sözü geçen toplantıların düzenlenmesinde yakın ilgi ve yardımla
rını esirgemeyen Vali ve Belediye Başkanlarımızla, Cumhuriyet, 
Marmara ve Atatürk üniversitesi Rektörlüklerine ve toplantıları 

değerli katkılarıyla aydınlatan bilim adamlarımıza teşekkürü bir 
görev sayıyoruz. 

T.B.M.M. 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 

Başkanlığı 
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H ll N U Ş 

Prof. Dr. Orhan OGUZ 

Marmara üniversitesi Rektörü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın başkaııvekilleri, Kültür 
Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı, saygıdeğer milletvekilleri, aziz ko
nuklar, sevgili öğrencilerim, muhterem öğretim üyeleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisiyle Marmara üniversitesinin her 
yıl «Egemenlik» konusunda yapmış olduğu toplantılar, adeta gele
neksel hale gelmiş bulunmaktadır. Bize bu fırsatı veren ve bu dü
zenlemeye geniş katkılarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin saygıdeğer Başkanına, muhterem üyelerine Marmara üniversi
tesi olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu suretle, birçok konular
da yılda bir kez de olsa düşüncelerimizi, fikirlerimizi burada tartış
ma konusu yapıvbiliyor ve bundan büyük yararlar sağlıyoruz. Bu 
münasebetle, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle üniversitemi·z arasın
da geleneksel hale gelen ve 69 uncu Yıldönümü ve «Egemenlik Haf
tası» münasebetiyle düzenlenen bu toplantı, «Milli Egemenlik ve 
Devletlerüstü Kuruluşlar» konusunu gündeme getirmiştir. Konuş

macılar, bu konunun muhtelif yönlerini ele alacaklardır. 

Türkiye, her zaman uluslararası ilişkilere önem veren bir ülke
dir. özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra bloklaşan, bütünleşen 
dünyada kendi hak ve menfaatleri doğrultusunda Batılı ülkeler içe
risinde yerini almış, çeşitli kuruluşlara üye olmuştur. Bunların 

önemlileri, hepinizin bildiği gibi, Birleşmiş Milletler teşkilatı, Av
rupa iktisadi işb[rliği olup, sonradan iktisadi işbirliği ve kalkınma 
teşkilatı haline dönüşen OECD, NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Topluluğu gibi kurumlar ve kuruluşlardır. Bu kurumların her biri
nin özel statüleri vardır ve bu statüleri gereği kurulan organları 

mevcuttur. Bu uluslararası organlarda çeşitli ortak kararlar alın

makta ve bu kararlara genellikle de uyulmaktadır. Mesela, NATO 
gibi bir kuruluşun ortak savunma konusunda, NATO'ya üye olan 
ülkeleri de bağlayan kararlar alınmaktadır. 

Bilindiği gibi Türkiye, Avrupa Toopluluğunun, yani eski adıyla 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun ortak üyesidir. Türkiye, iki yıl ön
ce tam üyelik müracaatında bulunmuştur, prosedür gereği çalışma
lar yürümektedir. Avrupa Topluluğu, uzun vadede siyasi birliği he
def alan iktisadi bütünleşme hareketidir. Avrupa Topluluğunda her 
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ülke için, yanı u ye ülkeler için - milli meclislerinin dışında - uyu l
ması zorunlu kararlar alınmaktadır. Avrupa Topluluğunun konse
yi, komisyonu, parlamentosu ve adalet divanı gib[ organları var
dır. Bunların her birinin ayrı ayrı çalışma düzenleri mevcuttur ve 
bu çalışma düzenleri içerisinde muntazam kararlar alınmaktadır ve 
Avrupa Topluluğuna tam üye olan ülkeler bu kararlara uymakta
dır. Bu ülkeler, bilhassa egemenlik konusunda fevkalade hassas 
olan ülkelerdir. 

Mesela, Avrupa Ekonomik Topluluğu topluluk haline gelmeden 
önce, üç topluluktan oluşurken, Kömür- Çelik Birliğinin, C.E.CA' 
nın, Euratom'un kurulması anında bazı yetkilerin (Supranasyonal 
yetkilerin), yani ülkelerüstü organların karar alma yetkisinin sta
tülerine geçmiş olduğunu görüyoruz ve egemenlik konusunda has
sas olan bu ülkelerde bu statünün değiştirilmemesi yolunda çalış

maların yapıldığını ve Avrupa Topluluğu bir bütün haline geldiği 
zaman aynı yetkilerle teçhiz edildiğini izliyoruz. Bu suretle Avru
pa Topluluğu, her geçen gün daha büyüyor, gliçleniyor ve yavaş ya
yaş ortak dış politika, ortak savunma politikası gibi fevkalade has
sas konulara da girmeye başlıyor. Hatta bu konularda bağlayıcı ka
rarlar alınabiliyor. Her ülkenin alınan karara iştirak etmesi, elbet
teki şart oluyor. 

Yani kararlar, bildiğ·imiz normal organlarda alınan karaı·lar gi
bi ekseriyet usulüyle değil, oybirliğiyle alınıyor. En küçük bir ül
kenin dahi muhalefetinin bulunması halinde bir organdan karar is
tihsali mümkün olmuyor. Bu suretle, bilhassa hukulu konularda ve 
egemenlik konusunda yeni bir boyutun ortaya çıkmış olduğunu gö
rüyoruz. Nitekim, hiçbir üye bu kararlardan ötürü kendi egemenliği 
konusunda rahatsız olmadığını müşahede ediyoruz. Bu, Avrupa'da, 
Avrupa hukukunda egemenlik konusuna yeni bir anlayış, yeni bir 
kavram, yeni bir boyut getirmektedir. 

Bu seminerimizde işte bu konular tartışılacaktır, her yönüyle 
işlenecektir, fikirler ortaya konulacaktır; değerli ilim adamlarımız, 
uygulamacılarımız bunların üzerinde duracaklar ve bunları işleye

ceklerdir. Bu seminer, bu amaçla düzenlenmiştir. 

Sempozyumun düzenlenmesindeki geniş katkılarından yardım
larından ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli Başkan, baş
kanvekilieri ve yönetici üyelerine, milletvekilierine tekrar teşekkür 
ediyorum. Ayrıca, bu seminerde panele katılan değerli arkadaşları
ma katkılarmdan ve siz dinleyicilere de sabrınızdan ötürü peşin te
şekkürlerimi sunuyorum. özellikle üniversiteınİzin eğitim fakültesi-
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nin müzik bölümü öğrencilerine, hu seminerimizi reııklendiı·meleri 

nedeniyle de sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyor, hepinize say
gılar ve sevgilerimi yineliyorum. 

Sağ olun. 

TBMM Bnşlmnvekili Alıdulhnliın ARAS (Kocaeli) - Say m mil
letvekilleri, değerli öğretim üyeleri, sevgili gençler; 

1985 yılındmı bu yana geleneksel olarak kutladığımız Türkiye 
Büyük Millet Meclisiııin kuruluş yıldönümleri programları içerisin
de çok büyük önem verdiğimiz bilimsel toplantılardan birini daha 
gerçekleştirmenin mutluluğ·u içerisindeyiz. Bugüne kadar, başta 
Ankara ve istanbul olmak üzere birçok kentimiz üniversitelerinde 
ve valiliklerimizde, işbirliğiyle, «Milli egemenlik>> ilkesinin çeşitli 

yönleri ve toplum hayatımızdaki bazı temel konularla olan ilişkile

ri, bilim adamlarımızm suudtıkları bildiriler ve tartışmalarla ince
lenmiş ve anlatılmıştır. Bütün bu çalışmalar ve elde edilen çok de
ğerli bilgiler, her yıl kitap halinde bastırılmış ve çeşitli kurum, ku
ruluş ve kişilere dağıtılmıştır. 

Bu son derece başarılı faaliyetlerden dolayı ben, bir kere daha 
Kültür - Sanat ve Yayın Kurulumuz adına üniversitelerimizin sayın 
yöneticilerine, çok kıymetli bilim adamlarına, valiliklerimize, hıızur
laı~nızda şükranlanını ifade etmeyi borç biliyorum. 

Sayın konuklar, sevgili gençler; bilindiği gibi devletimizin ku
rucusu, büyük önderimiz Atatürk ve kader birliği yaptığı çalışma 
arkadaşları için, vatanın ve milletin kurtuluşunu, bağımsızlığını ve 
hürriyetini sağlama yolundaki temel dayanak noktası, «Milli ege
menlik>> ilkesiydi. Onlar için, milletin ortak duygusu, arzusu, ira
desi her şeyin üstündeydi ve bütün hareket ve faaliyetleri millet 
iradesi temeli üzerine inşa edilmeliydi. Nitekim, Atatürk'ün «Mil
letin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır» ifa
desi, bu yüce düşünceyi açık ve kesin bir şekilde dile getiriyordu. 
Türk milletinin 1919'lardan itibaren ortaya koyduğu milli mücade
lesi ve neticede doğan muhteşem inkılfıp hareketleri, daima kendi 
iradesi doğrultusunda cereyan etmiş ve başarıya ulaşmıştır. Cum
huriyetimizin kuruluşu ve daha sonraki siyasi gelişmeler içinde el
de ettiğimiz demokratik parlamenter rejimimiz, Türk toplumuna 
çağdaşlaşma yolunda çok büyük atılımlar kazandırmış, bağımsız ve 
hür, onuruyla yaşayan bir millet olarak geleceğe güvenle bakmanın 
mutluluğunu sağlamıştır. 69 yıldan bu yana «Milli egemenlik» ilke
sini, bu ilkenin temeli olan millet iradesini, vazgeçilmez bir sistem 
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olarak inançla benimsediğimiz demokrasiyi, Atatürk'ün dediği gibi, 
en kıskanç hislerimizle muhafaza etmeye ve daha da yüceltip ge
liştirmeye büyük bir titizlikle gayret gösteriyoruz ve bunu kutsal 
bir görev sayıyorırz. 

Türkiye Cumhuriyeti, bugün sahip olduğu demokratik yapısı, 
benimsediği temel hedefler, millet iradesiyle oluşan milli ve millet
lerarası konularla ilgili politikalarıyla, dünya ülkeleri arasmda müm
taz bir konuma sahip bulunmaktadır. ülkemizin özellikle son yıllar
da artan ve gittikçe yoğunluk kazanan dış ilişkileri, yepyeni bir 
döneme girişin başlangıç hazırlıklarmı hızla gerçekleştirmeyi zo
runlu hale getirmiştir; çünkü, artık görülüyor ki, devletler, karşı
lıklı çıkar dengelerini sağlamak ve barışm sürekliliğini korumak 
için ekonomik bütünleşmenin yam sıra çeşitli zorluklara rağmen si
yasi alanda da bütünleşmeye gitmenin yollarmı arama gayreti içe
risindedir. Bu ilginç gelişmeler içinde ülkemizin de yer alması, ka
çınılmaz bir şekilde gerçekleşme yoluna girmektedir. 

Bu noktada, barışı sağlayan ve karşılıklı iyi niyet ve saygı esa
sıııa dayalı bir devletlerüstü kuruluşa üye olmakla b.azı ilkelerin ne 
gibi şekiller alacağım, uyurnun nasıl gerçekleştirileceğini düşünmek 
ve bunları tartışmak gereği ortaya çıkmaktadır. 

işte, bugün düzenlenen bu panelin konusunu da «Milli egemen
lik ve devletlerüstü kuruluşlar» teşkil etmektedir. Biraz sonra, çok 
değerli bilim adamlarımız bu çok önemli konu üzerinde bildiriler 
sunacaklar ve tartışmalar yapacaklardır. inamyoruz ki, henüz bu 
alanda tam açıklıkla ortaya konulmayan, pek fazla bilinmeyen hu
suslar ayrmtılı olarak dile getirilecek ve hepimize çok değerli bil
giler kazandıracaktır. 

'!'ürkiye Büyük Millet Meclisi Kültür - Sanat ve Yayın Kuru
luyla birlikte bu paneli düzenleyen Marmara üniversitesinin başta 
Saym Rektörü olmak üzere bütün ilgililerine ve seçkin bilim adam
larımıza tekrar teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Prof. Dr. İsmet GiRiTLi 
Marmara üniversitesi Basın- Yaym Yüksek Okulu Müdürü 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın başkanvekilleri, Saym 
Rektörümüz, sevgili milletvekillerimiz, meslektaşlarımız, konukla
rımız, sevgili öğrenci arkadaşlarımız ve basın ve yayın kuruluşları
mızın temsilcileri. 

Düzenlenen panel, daha evvel konuşan değerli konuşmacıların 
da vurguladığı üzere, «Milli egemenlik ilkesi ve devletlerüstü kuru-
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luşlar» konusundadır. Ben, bir Anayasa ve idare hukuku mensubu 
olarak, devletlerüstü kuruluşlarla milli egemenlik ilkesi arasındaki 
ilişldlerin tartışılmasını, araştırılmasını, devletler hukuku uzman
larıııa bırakarak içinde bulunduğumuz yılııı, ı989 yılının bir taraf
tan Fransız devriminin 200 üncü yılı, diğer taraftan, Sayın başkan
vekilimizin de gayet güzel vurguladığı üzere, Türkiye'de ı9ı9'da 
ortaya atılım «Milli egemenlik» ilkesinin 70 inci yıldönümü dolayı
Rıyla, Türkiye'de ve Fransa'da miJii egemenlik ilkesinin uygulama
ları arasmda mevcut bulunan bellibaşlı farkiara kısaca değinmek 
istiyorum. 

Hepimizin bildiği üzere, Mustafa Kemal, 19 Mayıs ı9ı9'da Sam
suıı'a çıkarken, büyük ııutkunda da vurguladığı üzere, milli ege
menliğ·e dayalı yeni bir Türk devleti kurmak karanııda ve azmin
deydi. HaV'za üzerinden Amasya'ya gelir ve 2ı - 22 Haziran ı9ı9 
günü yaveri Cevat Abbas'a sekiz maddeden oluşan ve «Amasya ya
zısı>>, «Amasya tamimi», «Amasya genelgesi» diye bilinen ve tarihe 
geçen o ünlü belgeyi yazdırır. Bu belgenin esası, özü şudur : «Mem
leketin istiklalini milletin azim ve karurı kurtaracaktır». Bu söz, 
esas itibariyle ı 789 Fransız Devriminin en olumlu, en kalıcı, en ev
rensel eseri, belgesi olan (ı789) «İnsan ve Yurttaş Hakları Beyan
namesi» nin 3 üncü maddesinde yer alan «Milli egemenlik» prensi
lıinin Türkiye'de ilk defa olarak bir belgede ifade edilmesidir. Onun 
için, «Milli egemenlik» ilkesinin Fransızlar 200 üncü yılmı kutlar
ken biz de «Milli egemenlik» ilkesine dayanan Atatürk - Tüı·k dev
riminin 70 inci yılını kutluyoruz. Tabii bunun en büyük abidesi, en 
somut eseri, 23 Nisan ı920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir; fakat, o bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştır, esas il)<: e, ilk 
defa belgede ı9ı9'da ifadesini bulmuştur. 

Şimdi, b-iliyoruz ki, Fransa'da ı 789'da idrak edilen ve Yakın 
Çağı başlatan etkilerinden dolayı, bu Fransız Devriminin 200 üncü 
yıldönümü dolayısıyla, Fransa'da ve bütün dünyada büyük etkinlik
ler yapılıyor. Fransa'da bir ulusal komite kurulmuş, bunun bilan
çosu yapılıyor; fakat, Fransa'da Fransız Devriminin esas en olum
lu yönü, milletiere ve dolayısıyla Türkiye'ye, Jean Jacgue Rousseau' 
dan ve tabii hukuk doktriııinden esinlenerek hediye ettikleri bu «Mil
li egemenlik>> prensibidir. Daha sonra ise Fransız Devriminin aşı
rılığa, şiddete, giyotin uygulamalarına, kanlı teröre dönüştüğünü 

biliyoruz. Onun için Fransa'da bu kutlamalarda genellikle Fransız 
Devriminin en olumlu, en kalıcı, en evrensel eseri olan bu insan 
Hakları ve Yurttaş Hakları Beyannamesini ve 3 üncü maddesinde 
yer alan «Milli egemenlik» prensibini kutluyorlar. Bu, hir başlan-
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g'ıç ve 17 maddeden mliteşekkil bit· heyaıınamedir ve diyorlar ki, 
«Biz Fransız ihtilalinin olumlu yönünü kutlayacağız, yoksa lı izi 
üzen, olumsuz yönlerini kutlayacak değiliz». Kısaca Fraıma'da lıu 

konuda tartışmalar var. 

Mustafa Kemal, pek tabii Id, milli egemenlikten esinlenmiştir. 
Runu kendisi de ifade etmiştir. Çıkardığı gazetenin adı «<-Ji\kimiye
ti Milliye»dir. Hatta daha geriye gidersek Sivas'ta, Sivas Kongresi 
esnasında çıkarılan gazete <<İradei Milliye>> adını taşır. Bunlar, bili
nen birtakım detaylardır. Bunları tekrar etmek istemiyorum. Yal
ııız, şunu söylemek istiyorum. Türk Devrimini Id, <<Devrim>> derken 
!ın rada «Revoltıtion>> karşılığı kullanıyoruz bu deyimi; çünkü, <<Re
volutiom> deyimi hem iııkılabı, hem ihtilali içerir. Bir Fransız ihti
lali ve lıir Fransız inkılabı olduğu gibi, lıir Anadolu, bir Atatürk ih
tilali ve bir Atatürk inlnlrubı vardır; çünkü, daha evvel iktidar el de
ğiştirmiştir. iktidar el değiştirdiği için Amasya yazısı, lıir bakıma 

bil" ihtilal beyaıınamesidir; fakat, daha sonra kurulan Cumhuriyet 
Döneminde girişilen reform hareketleri, çağ·daşlaşma hareketleri de 
Atatürkçülüğün inlnlap yönünü oluşturmaktadıı·. 

Mustafa Kemal'in uygulamalarına bakt.ığ·ımız zaman, orada da 
istiklal mahkemelerini görüyoruz. istiklal mahkemeleri, bilhassa 
Bursa'nııı düşmesi üzerine birtakını iç isyanlarm ba~ göstermesi 
üzerine başvurulmuş bir olağanüstü mahkeme düzenidir; falmt, bu
rada meşruiyet esastır. Fransa'daki gibi muhakemesiz, duruşmasız 
insanlarm idam edildiği göriilmemiştir. Fransa İlıtilalı ı 789'da esas 
itibariyle dengeli şekilde başlamıştır; fakat, araya giren lı irtakım 

hadiselerden dolayı rayından çıkmıştır. Nedir bu hadiseler? Mesela, 
Fransız Kralı ı6 ncı Lui'nin ailesiyle birlikte hir uşak kılığına gi
rerek Fransa'dan kaçmaya kalkması ve sınırda yakalanması; bunun 
gibi, 4 Ağustos ı 789'da kurulan Assemble Na tionale'in (Ulusal mec
lis) imtiyazları kaldırmasına rağ·men asillerin, aristokratlarm bun
lardan vazgeçmek istememeleri; bunun gihi, monarşileriıı, «Milli 
egemenlik» prensibi çok milletli monarşileri böler, parçalar düşün
cesiyle Fransaya saidırmaları; nihayet, Fransa'nın batısında, Atlas 
Okyanusu kıyısında Vande'e şehrinde çıkan bir iç ayaklanma ihti
lalcı Fransızları aşırılığa itmiştir. Fransa'da evvela Assembe'e Na
tionale, sonra Assemble'e Uigislatif, daha sonra da Konvansiyon 
kurulmuştur, ı 792 ve 1795 arasında. «Konvansiyon» denilen ve 
Kuvvetler Birliğine dayanan bu meclis şiddete gitmiştir. Mesela, 
Vandee'deki ayaklanmayı, 400 bin kişinin öldüriilmesi pahasına has
tırmıştır ve aynı zamanda bir taraftan ihtilal mahkemesini (Tribu
nal Revolutionngize), diğer taraftan milli selamet komitesini (Ko-
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mite du 8alut Public) oluşturarak katliam yapmıştır, muhakeme
siz, duruşmasız bir sürü insanları lmtletmiştir, kralım, kraliçesini 
öldürmüştür ve daha sonra da Jirondenlerle Montanyarlar arasııı
da, yani ılımlı cumhuriyetçilerle daha radikal, köklü, aşırı olan cum
huriyetçiler arasında başlayan iktidar kavgası evvela Danton'un ba
şını yemiştir, fazla hoşgörülü görüldüğü için -ki, bizim ölçülerimi
ze göre hiç hoşgörülü değildir- ondan sonra bu işi yapan Robespi
erre ve ekibi de üçbuçuk ay sonra, yani 5 Nisan 1794'te Danton gi
yotine gitmiştir, ondan sonra 22 Temmuz 1794'te, de üçbuçuk ay 
bir arayla, Hobespierre ve bu sefer duruşmasız, muhakemesi giyo
tine gitmiştir. 

Fransa'nın sürüklendiği bu durum Fransa'da büyük çalkantı
lara yol açmıştır. Bu çalkantıların sonucu bir Napolyon diktatörlü
ğü, bir imparatorluk dönemi vardır. Fransa'da restorasyon dönemi 
vardır. Fransa'da iki imparatorluk dönemi, iki krallık, restorasyon 
dönemi yaşamıştır ve Fransa'da beş cumhuriyet dönemi yaşanmış
tır, çalkantı vardır. 

Mustafa Kemal, milli egemenlikten esinlenmiştir; fakat, Mus
tafa Kemal, milli egemenliğin bu aşırı uygulamalarına itibar etme
miştir; çünkü, «Milli egemenlik» prensi b inin, demokrasinin temeli 
olarak kabul edilen «Milli egemenlik>> prensibinin iki türü vardır. 
Biri çoğ·ulcu demokrasi, diğeri de çoğunlukçu demokrasidir. Çoğun
lukçu demokrasi, yarıdan bir fn:zlasınm yarıdan bir azı üzerinde ta
hakküm etmesi, muhalefet ve azınlığa hak tammaması demektir. 
Fransa'da, 1793 - 1794 Konvansiyon Döneminde bilhassa bu model 
uygulanmıştır. Halbuki çoğ·ulcu demokrasi, yine kaynağını millet
ten almakla birlikte hürriyetleri ortadan kaldırmayan, muhalefete 
de, başka tiirlü düşüneniere de hayat hakkı, güvenlik hakkı ve onun 
çoğunluğa dönüşme hakkıııı tanıyan bir rejimdir. 

Türkiye uygulamasına baktığımız zaman görürüz Id, Mustafa 
Kemal çeşitli beyanlarında, çoğunlukçtı demokrasiyi değil çoğulcu 

demokrasiyi kabul etmiştir. Onun için bugün Türkiye'de Mustafa 
Kemal'in kurduğ·u re.iim, «Atatiirk Devrimi>>, «Atatürk inkılabJ>> 

dediğ·imiz olay bugün bütünüyle ayaktadır; restorasyonlar yoktur, 
yamalar yoktur, git- geller yoktur. Mesela, bir beyaııında Mustafa 
Kemal diyor ki, «Fransız ihtilal yöntemine baktığımız zaman görü
yoruz ki, darbeler birbirini kovalıyor. Sağ solu tepeliyor, sol sağı te
peliyor>> ve soruyor, «Bu milletin bu kadar kaııı ve bu kadar zama
nı, 150 senelik zamanı var mı '1>> diyor. Bunu elinin tersiyle itiyor. 
Mustafa Kemal'in büyiildüğ·iinü bu vesileyle hir kere daha anlıyo
ruz. 

13 



TBMM KUTUPHANESI

Onun için ı 789 Fransız Devrimi dünyada tartışılırken Tüı·k 
Devriminin ki, bunu birçok kimse Türk Devriminin de çağımızın bir 
devrimi olduğunu ifade ediyor. Zaten ı 789 Fransız Devrimi, ihtilal
ler çağıııı başlatmıştır. 20 nci yüzyılda bir Bolşevik Devrimi vardır. 
(ı9ı 7) 20 nci yüzyılııı ikinci devrimi Atatürk Devrimidir. Çin Dev
rimi daha sonradır. Bu konuda yazıları olan Shamuel Eizenstadt 
ünlü uygarlıklar profesörü ve dünyaca ünlü bir sosyolog yazdığı 
makalelerde, Atatürk Devrimini tıpkı Amerikan Devrimi gibi, Fran
sız Devrimi gibi, Bolşevik Devrimi gibi ve Çin Devrimi gibi bir dev
rim, Mr ihtilal ve bir inkılap hareketi olarak adlandırır. 

Bu vesileyle, bilhassa bunu, böyle bir toplantıda ve böyle bir 
tarihte, milli egemen!iğimizin 70 inci yıldönümü dolayısıyla vurgu
lamak istedik. 

Fransa'da, 20 ııci yüzyılın Fransız Devrim tarihi, solcularııı, 

Marksistlerin baskısı altıııdadır. Bunlar, şununla övünürler; derler 
ki, «Fransız Devrimi, Bolşevik Devriminin anasıdır.» ve gerçekten 
öyledir; çünkü, 2ı Ocak ı 793'te 16 ncı Louis giyotinde can vermiş
tir, daha sonra da Marie Antoinette ... Ruslar da Nikola II ve hane
danını, Romanof hanedanınm son çarı olan 2 nci Nikola'yı ve bU
tun sülalesini kurşuna dizmişlerdir. Fransa'daki terör, giyotinde can 
verenlerin büyük sayılara ulaştığıııı, 40 bin kişiyi geçtiğini ve bnn
ların çoğunun aristokratlar değil, halk arasından da muhakemesiz, 
duruşmasız olduğunu ve bu terörün bilhassa Stalin'in tasfiyelerine, 
kanlı tasfiyelerine model oluşturduğunu biliyoruz. Tllrkiye'de böy
le bir rezalet yoktur. 

Ne yapmış Fransa Kralı? .. Efendim, Jwrkusuııdan çoluk çocu
ğunu almış, kaçmış. Türkiye'de Osmanlı hanedam Mustafa Kemal'i 
asi ilan etmiş, ölilmllne dair fetva çıkartmış. Mustafa Kemal'in bu
rada insancıl yönünü, Mustafa Kemal'in burada bir sosyolog olma 
yönllnll, Türkiye'yi çalkantılara itmek istememesindeki isabeti bil
hassa vurgulamamız lazım. Fransız Devrimi sonunda ne olmuştur? 
Fransız Devrimi 1799'da konsUl idaresindedir ve 1804'te de impa
ratorluk dönemiyle sonuçlanmıştır. Fransız ihtilalinin oğlu olan Na
polyon - tabirimden özllr dilerim - Fransa'ııın anasıııı ağlatmıştır. 
Onun allak bullak ettiği Fransız toplumu ve Avrupa toplumu ondan 
sonra restorasyon dönemine girmiştir ve ondan sonra -dediğim gi
bi- imparatorluklar, cumhuriyetler birbirini takip etmiştir. Yani, 
bizim «Atatürk inkılabı» dediğimiz Türk - Atatürk Devriminin öne
mini ve faziletini Türk milleti olarak çok iyi bi.lmemiz lazımdır. 
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işte bu duygular içinde hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyo
rum ve uzman arkadaşlara esas konuya girme fırsatını veriyorum. 

Prof. Dr. Halilk üLMAN 

Maıımara üniversitesi IDuslararası tlişkiler Bölüm Başkanı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuklar, 

«Ulusal egemenlik> ilkesi, kapsamı, kaynağı ve geçerliği konu
sunda, ü·zerinde çok tartışma yapılmış bir ilkedir. Ancak, özet ola
rak söylemek gerekirse, siyaset kurarncıianna göre, klasik anlamıy
la «Ulusal egemenlik» ilkesi, üç ögeyi içerir. 

Birinci öge, bir <<Ulusal devlet»in varlığıdır. «Ulusal egemenlik», 
ancak «Ulusal devlet»lerde söz konusu olabilir. ikinci öge, kaynağı
nı ilahi hukuktan ya da güçten, zorbalıktan değil, «halk iradesbu
den alan bir yönetimin varlığıdır. üçüncü öge ise, «bağımsızlık-tır. 
Bağımsızlık, bir ulusun kendi iradesi dışında hiçbir yüklem ve bağ
lantı altına girmemesi demektir. Bağımsız olmayan bir ulusun, ege
menlik hakkını kullanması düşiinülemez. 

Türk devletinin kurucularının, bu gerçeklerin çok iyi bilincin
de olduklarını görüyoruz. BiiyUk Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı' 
nın amacını bir cümlede özetliyor : «Amacımız, ulusal egemenliğe 
dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız bir Tiirk devleti kurmaktır» diyor. 
«Ulusal devlet», «ulusal egemenlik> ve «bağımsızlık>, bir biitünün 
birbirinden ayrılmaz parçalarıdır; biri olma:zsa, öteki de olmaz. Ata
türk bunu açıkça ortaya koyuyor. 

Atatürk ve arkadaşları, bütiin Lozan siireci boyunca, Lozan'dan 
sonra da 1930 yılına kadar süren Batılı devletlerle ilişldleri düzeltme 
döneminde, bir yandan «Ulusal egemenlik> ilkesine dayalı bir iç ku
rumlaşmaya giderken, öte yandan da bir «bağımsız ulusal devlet» 
kurmaya büyiik özen gösterdiler. Bu konuda hiçbir yabancı devle
te ödiin vermediler. 

«Ulusal egemenlik> ilkesinin, demek ki bir iç politika boyutu, 
bir de dış politika boyutu var. iç boyut, iilkede halkın iradesine bağ
lı bir yönetim; dış boyut ise, ötekilere eşit, egemen ve bağımsız bir 
devlet ... «illusal egemenlik» ilkesi gereğince, içeride halkın iradesi
nin üzerinde hiçbir güç olmadığı gibi, dışarıda da onun iizerinde hiç
bir güç olamaz. 

O yüzden Uluslararası Hukuk da, yalnızca devletlerin iradesi
ne ve egemen eşitliğe dayalı bir hukuktur. IDuslararası Hukuka gö
re: 
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1. Her devlet, egemen ve eşittir. 

2. Hiçbir devlet, kendi halkının iradesi dışmda, hiçbir yüldem 
ve bağlantı altına sokulamaz. Hiçbir devlete, başka güç odakların
da alınmış kararlar benimsetilemez. Başkaları tarafından zorla ve 
güce dayalı olarak karar almak zorunda bırakılan bir devletin ba
ğ·ımsızlığ·ından, ulusal egemenliğinden söz edilemez. 

8. Uluslararası yüklemler ve bağlantılar, halkııı iradesini de
ğiştiremez, yani ulusal yasalara aykırı olamaz. O nedenle dünyada
ki uygulama, anlaşmaların devletlerin yetkili organları tarafından 
oııaylmıması ve ancak ondan sonra yürlirlliğe gjrmesi yönündedir. 
Yetkili organlar tarafından onayıanmayan anlaşmalar, geçerli su~ 

yı lamaz. 

Kaldı ki, uluslararası aıılaşmalar da devletleri, ancak onlar kcn
clileriııi bu anlaşmalarla bağlı saydıkları sürece bağlarlar. Anlaşma
ların gözelen geçirilmesi, değiştirilmesi, sona erdirilmesi yolları, 

yöntemleri vardır ve devletlerin bu yolları, yöntemleri kullanmak 
Iıaldn vardır. Uluslararası Hukuk, devletlere bu hakkı kullanmak 
hakkıııı da tanımıştır. 

4. Uluslararası yargı organları bile, ancak, devletlerin kendi 
önlerine getirdiği aıılaşmazlıklara halmbilirler. Yani, devletlerin 
üzerinde bir yasama organı olmadığı gibi, yargı organı da yoktur. 
Devletlere, «ŞU konuda, §U sorunla ilgili olarak seni yargılayacağız>> 
diyebilecek bir makam yoktur. Uluslararası yargı organları, eğer 

devletler aıılaşınar.lıkları kendi önlerine getirirlerse, «ŞU aıılaşmaz
hğımıza bak, bir karar ver>> derlerse, bakabilirler, karara Jıağ·laya
lıilirler. Onun ötesinde yapabilecekleri birşey, yoktur. 

5. «Ulusal egemenlik» ilkesinin uluslarıırası ilişidier ve Ulus
lararası Hukuk açısıııdan bir başka sonucu da, şudur : Devlet, ulusal 
iradenin !<endisine verdiği yetkileri, hiçbir uluslararası güce ya cla 
organa devreden1ez. 

Bütün lıuıı1ar, «ulusal egemenlik» ilkesinin uluslarara.sı yaşam
da bugüııc kadar benimsenen sonuçlanyclı. 

Ancah: uluslararası yaşan1da, son zamanlarda, özellikle ikinci 
Dünya Savaôının bitiminden bu yana, bUyük değ·işiklikler görüyo
ruz. 

Burada «ulusal eg·emenlik» ilkesinin sosyolojik yapısına ve içe
riğine girmek istemiyorum. Ancak özetlemek gere!drse, «ulusal ege
menlik» ilkesinin ortaya çıkışı, dünyada «Ulusal deviebierin kurul-
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masından, Batı'daki sanayi devriminden ve bu devrim sonucunda 
literatürele <<burjuvazi» diye adlandırılan orta sınıfların belirlenme
sinden sonradır ve bu üç gelişmenin biraraya gelmesi üzerinedir. 
<<Ulusal devlet» ve <<bağımsızlık» kavramlarının ve olgularının be
lirdi ği bir dönemde ortaya çıkmış bir ilkedir, «ulusal egemenlik» il
kesi... 

Yine sosyolojik açıdan bakacak olursak, bu ilkenin uluslararası 
boyutu neye dayanıyor? Devletler arasında «çıkar birliği» değil, «çı
kar çatışması» olduğu varsayıroma dayanıyor. Bu varsayıma göre, 
devletlerin çıkarları birbiriyle ayııı yönde değildir, birbirine karşıt
tır. Birinin yararı, ötekinin zararınadır. O nedenle de her devlet, 
«ulusal egemenlik» ilkesi çerçevesi içinde, kendi ulusal çıkarını ko
rumak gereğiyle karşı karşıyadır. 

Ama ikinci Dünya Savaşının bitiminden bu yana, uluslararası 
yaşamda, onunla birlikte de kavramlarda ve kurarnlarda büyük de
ğişiklikler oldu. Bazılarına göre, çağdaş askeri, ekonomik ve siyasal 
gelişmeler sonunda, devletler arasındaki <<çıkar çatışması», yerini, 
savaşı önlemek ve ekonomik işbirliğini sağlamak konusundaki «çıkar 
birliği» ne bırakmaya başladı. O yüzden de bugün, «ulusal devlet» 
döneminden, «Ulusal devlet»lere dayalı bir dünya yapısından, «Ulus
lararası toplum» dönemine geçişi yaşıyoruz. Uluslar arasında işbir
liğini, dayanışmayı gerektiren ve getiren bir uluslararası yapıya 

doğru gidiyoruz. Bu geçiş sırasında da, «ulusal egemenlik>> kavramı 
aşınınaya ve yavaş yavaş değişmeye başlıyor. 

Gerçekten de bugün, uluslararası siyasal, askeri, ekonomik, ma
li, vb .. kuruluşlarm ... örneğin Avrupa Topluluğu gibi devletlerüstü 
kuruluşların... Çok uluslu şirketlerin -altını çizerek yineliyorum -
çok uluslu şirketlerin ... Bütün bunların uluslararası yaşamın ayrıl
maz parçası durumuna, hatta itici dinamikleri durumuna geldikleri 
günümüzde, onlarııı çevresinde biçimlenen ve gelişen «Uluslararası 
bağınlılığın», «Ulusal egemenlik» ilkesini aşındırıp aşındırmadığı, 

ateşli bir tartışma konusudw·. Bu tartışma, uluslararası yaşama ye
ni aktörlerin girmesiyle, büsbütün güncelleşiyor. 

Bugline kadar, yani geleneksel uluslararası ilişkiler yaklaşı

mında, uluslararası ilişkilerin tek aktörü, «ulusal devlet»ti. «Ulus
lararası ilişkiler, devletlerin durum alışlarıyla, birbirlerine karşı 

davranışlarıyla biçimlenen, sonuçlanan ilişkilerdir» denilirdi. Oysa 
bugün, ortaya yeni yeni aktörler çıkıyor. Biraz önce sözünü ettiğim 
uluslararası örgütler ... Devletlerüstü kuruluşlar ... Çok uluslu şirket
ler... Onların yanısıra, aynı çizgideki siyasal partiler arasında:ki 
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uluslararası dayanışma ve işbirliği örgütlenmeleri... Uluslararası 
baskı grupları ... örneğin işçi, işveren ve meslek birlikleri... insan 
hakları örgütleri... Bütün bunlar, uluslararası ilişkilerin biçimlen
mesini, sonuçlanmasını etkiledikleri gibi, ulusal politikaların belir
lenınesini de etkiliyorlar. Zaman zaman, kendi iradelerini, «milli 
irade»lere zorlayabiliyorlar. örneklerini hemen hergün yaşıyoruz. 

Bir Amerikan siyaset bilimcisi, Raymond Vernon, bu gelişme 
üzerine, «Ulusal egemenlik» kavramının ölümünü bile ilan etmiştir. 
Olaya çokuluslu şirketlerin etkinliği açısından bakan Vernon, «UlU
sal Egemenlik Kavramıııın ölümü» adlı kitabında, «uluslararası iliş
ldlerde ulusal egemenlik kavramının çağı, çoktan geçmiştir» diyor. 

Vernon'un başlıca görüşleri şunlardır : Artan ekonomik bağın
lılık ile, ulaşım ve haberleşmedeki teknolojik gelişmeler, ulusal dev
let anlayışını ve gerçeğini artık çağ- dışı kılmıştır. Ulusal devlet
ler ve ulusal egemenlik ilkesine dayalı, bu ilkeyi titizlikle korumaya 
çalışan yönetimler, günümüzde ekonomik gereksinmelere yanıt ve
remezler. Zaten veremedikleri için de, ekonomik yaşamın düzenlen
mesi ve yürütülmesiyle ilgili kararların önemli bir bölümü, bugün, 
ya çok ulusin şirketler tarafından ya da ekonomik bütünleşmeye 

yönelen kuruluşlar tarafından alınmaktadır. 

Vernon bunlara, IMF ve Dünya Bankasını da eklemeliydi. Bu 
kuruluşların ortaya çı kışından sonra, klasik anlamdaki bir «lJlnsal 
egemenlik» kavramı, onlardan yardım bekleyen ve alan devletler 
için ne kadar geçerlidir? 

Bir başka Amerikalı yazarın söylediği de şudur : Ulusal dev
letlerin sınırları, çağdaş ekonomik yaşamın alanını ve genişlemesi
ni belirlemek açısından çok dardır ve yetersizdir. Yani, «bugünkü 
dünyadaki ekonomik düzeni, ulusal devletin sınırları içine sıkıştı

ramazsınız ve bir ulusal devlet, ulusal egemenlik kavramını, eski bi
çimiyle, bugünkü dünya ekonomik gidişi içinde koruyamazsınız» 

demek istiyor. 

Bir başkası, daha açık söylüyor : «N asıl Rönesans feodaliteyi 
ve kilisenin üstünlüğünü sona erdirmişse, 20 nci yüzyılın ikinci ya
rısındaki ekonomik ve teknik gelişmeler, ulusal devlet kavramının 
mutlaklığını ve önceliğini sona erdirmektedir» diyor. 

Bir ingiliz yazarının ise, Avrupa Topluluğu Merkez Bankaları 
yöneticilerinin 1989 Nisanında yayınladıkları Delors Raporu ile il
gili görüşleri, şunlardır : «Evet, Avrupa Topluluğunun bugüne ka
dar olan uygulaması da, ulusal devletin yetkilerini (yani, <<Ulusal 

18 



TBMM KUTUPHANESI

egemenlik» haklarını) kısıtlayacak yöndeydi. Ama eğer bu rapor 
kabul edilir ve uygulanacak olursa, Topluluk içinde ulusal devlet kal
dığıın söylemek, mümkün olmayacaktır.. 

Konuya siyasal ve ideolojik açılardan bakanlar da, uluslararası 
bütünleşme (integration) hareketlerinin güçlendiği, tekanaljik ge
lişmeler sonunda iletişim ve ulaştırma araçlarınlll böylesine yaygın
laştığı ... O sayede bilgi ve düşünce alışverişinin, yani karşılıklı etki
Ienmenin inamlmaz boyutlara ulaştığı günümüzde, artık <<Ulusal 
egemenlik» ilkesinin eski anlamını yitirmeye başladığı görüşünde
dirler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine verilen, ancak büyük 
devletler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden, daha doğrusu o sa
yede kullanılama yan yaptırım yetkisi ... Avrupa Topluluğu Komisyo
nunun tüm üyeleri bağlayıcı kararları ... insan hwkları kuruluşları
nın, uluslararası çıkar ve baskı g-ruplarının etkisi altında oluşturu
Ian ya da değiştirilen «ulusal» kararlar ... Bütün bunlar, kanıt ola
rak gösterilmektedir. 

Bu gelişmelere bakarak, <<Ulusal devlet» ve «Ulusal egemenlik» 
üstünlüğünün gerçekten sona erdiğini, onların yerlerini «Uluslarara
sı toplum»a ve -eğer öyle denilebilirse- <<uluslararası irade» ye bı
rakmaya başladıklarını söyleyebilir miyiz? Sanmıyorum. Gerçi böy
le bir süreç başlamış görünüyor; ama tamamlanmış değildir. 

Devletler, bugün uluslararası ilişkilerin tek aktörü değiiierse 

bile, başlıca aktörü olmaya devam ediyorlar. Uluslararası kuruluş
Iara devrettikleri bazı «ulusal yetki»Ierini, <<Ulusal irade»leri ile 
devretmektedirler. Onları buna "Zorlayacak bir «üstün irade», henüz 
ortaya çıkmış değildir. 

Kaldı ki, güvenlik ve savunma konularmda devlet, kendi <<Ulu
sal yetki»sini hala titizlikle korumaktadır. Bu konularda, ortak sa
vunma örgütlerinde bile, üyelerin consensüs'ü aranmaktadır. 

Ekonomik konularda ise, günümüzde denetlenmeleri, «Ulusal 
politika»lara uymaya zorlanmaları en güç görünen çok uluslu şir

ketler bile, çalıştıkları ülkenin yasalarına uymak zorundadırlar. Eko
nomik yaşamı kendileı·ince yönlendirmek çabaları, bir yetki devri
nin ürünü değildir. Eğer bu çabaları başarılı oluyorsa, dalaylı yön
temleri başarıyla kullanmaları sayesindedir. 

«Ulusal egemenlik» ilkesi nin, bugünkü uluslararası ilişkiler ku· 
ramsalındaki tartışması, işte böylece özetlenebilir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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Doç. Dr. Aslan GüNDOZ 

Marmara üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitiisii Miidiir Yaı·· 
dım cısı. 

Efendim, tebliğimizin konusu, egemenliğin milletlerarası hu
kuktaki anlamı ve Türkiye'nin başlıca milletlerarası kuruluşlarda
ki üyeliğidir. Egemenlik kavrammııı milletlerarası hukukta hangi 
anlama geldiğini açıkladıktan sonra, Türkiye'nin kurncusu ve üyesi 
olduğu BM, üyesi olduğu NATO ve Avrupa Konseyi ile ona bağ·Jı ola
rak önemli görevler yapan Avrupa insan Hakları Komisyonu ve Di
vaııınm faaliyetleri ve bunların miJli egemenlik üzerindeki etkile
rine değineceğiz. Bir başka ifade ile şu soruların cevaplarıııı verme
ye çalışacağız : 

1. Milli egemenlik mmetlerarası hukukta nasıl mılaşılmakta-

dır? 

2. Devletlerin kurumsal işbirliği yapmalarının aracı olan ve 
başlıcıı görevleri koordinasyon olan kurumlarla, devletler ait yetki
leri tek başına veya devletlerle birlikte kullanan, devletlerüstü ku
ruluşlar, mill! egemenliği ne ölçüde etkilemektedir? Devletler, bu 
gibi kuruluşlara üye olursa egemenliğini ne ölçüde kaybeder? 

3. Türkiye, BM, NATO, Avrupa Konseyine üye olmak ve Av
rupa insan Hakları Sözleşmesini kabııl etmelde mill! egemenliğini 
sınırlamış mıdır? 

Egemenlik kavramı, feodalizmin yıkılmasmdaıı sonra ortaya 
çıkan ve imparatorluğ·un karşıtı olan milli devletin en önemli nite
liklel'inden birisi olmuştur. Orijinal haliyle, siyaset sahnesine Jean 
Bodin'in meşhur kitabı De la Republique ile l577'de girmiştir. Fran
sa'da Kral XI Louis'in ülkede iktidarı merkezileştirmesi ve mutla
kiyeti tesis etmesinin teorik temellerini kurmayı amaçlamıştı. Bo
din'e göre, egemenlik, devlet içindeki mutlak ve devamlı gliç (ikti
dur) tur. Bu yüce glicün, ilahi hukuk ve doğal hukuk dışında, her
hangi bir güçle sınırlandırılması mliınkün değildir. Monarşilerde 
krala, demokrasilerde halka, atfedilen egemenliğin anayasa ile ka
yıtlanması söz konusu olaımvzdı. Bu sebeple hükümdar, pozitif Im
kulnın üstündedir, mınııla bağlı değildir. O sadece anlaşmalarla bağ·
lıdır, çünkü doğal hukuk bunu emreder. XVJ. ve XVII. yüzyıllarda, 
Bodin'den sonra ır.elen siyaset bilimcileri, Bodin'in egemenlik tari
fini beninısediler. Hatta, ing·i!iz filozofu Hobbcs, XVII. yüzyılda Bo
din'in de ötesine giderek egemenliğin kendi üzerinde hiçbir güç ta
nımayan ve en üstün, en yüce iktidar olduğu savını yaptı. öte yan-
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dmı, egemenlik doktrinin şekilleııdiğ·i dönemde devlet şahıslada iiı
deşleştiğindeıı, egemenlik gerçekte sınırsız şahsi iktidar şekline bü
rlindü. Daha sonraları, hükümdarlıkların yerine Cumhuriyetierin 
kurulması ile egemenlik bu defa millet tüzelldşiliğine transfer edildi. 
Rousseau'nun 18. yüzyılda Contrat Social ile yaptığı şey aslında ege
menliği kraldan alıp halkın çoğunluğuna vermekten başka birşey 

değildi. 

Böylece, XVI. ve XVII. yüzyıllardan ittbaren geliştirilen ege
menlik lmvramı, başka bir kaynaktan türemiyen, yani asil; başka 
bir gliçle sıııırlanamayan yani mutlak; kesintiye uğramayan, yani 
devamlı; böllinmeye müsait olmayan, yani böllinemez bir iktidar 
olarak kabul edildi. 

Bu tarif, o glinlerin siyasi ı·ealitelerine ve gereklerine uygun 
düşüyordu. Mill! devlet, sona erdirilen feodalizmin yıkıntıları üze
rinde kurulmuştu. Dünya egemenliğini değ·il, belli bir toprak parça
sı üzerinde inhisari otorite kurmayı amaçlıyordu. iktidarı, başka 

birimlerle ve bilhassa kilise ile paylaşmıyordu; onu merkezileştiri
yor ve tek elde topluyordu. Böylece, eskiden mevcut olan ve dünya 
hegemonyasını hedefliyen imparatorluklar yerine, her biri belli bir 
toprak parçası üzerinde mutlak iktidar kurmayı amaçlamış yeni 
milli devletler oluştu. Egemenlik, başka her türlü iktidarı dışlayan 
en üstlin ve merkezi güç olarak yeni milli devletlerin en önemli ni
teliği oldu. Bu günlerin ekonomik ilişkileri de siyasi örgütlenmey
le at başı gidiyordu. Milli ötesi faaliyetler yok gibiydi. Her mill1 
birim, kendi kendine yeterli olmaya, elindeki ile yetinmeye gayret 
ediyordu. 

Bu şekilde vazedilen egemenlik, herbir devletin diğer devletler
den mutlak olarak izole olması ve sorumsuzluğu iddiasına yol açtı. 
Hıristiyanlığın hilla bir birlik oluşturduğu fikrine ağır bir darbe in
dirdi. Seyrek de olsa, devletlerarası ilişkileri kontrolsuz bıraktı. Dev
let nihat ve tek birleşme hedefi haline geldi. 

Aııcak, aynı dönemde meydana gelen başka gelişmeler, bu teo
rinin daimileşmesini ve kökleşmesini önledi. Amerika Jntasının keş
fi, milli ötesi ticaretin gelişmesine ve başka ülkelere seyahat etme
lerine ve oralarda şanslarını denemelerine yol açtı. Bu, mutlak an
lamda ayrı olma iddialarının boşa çıkması olacaktı. Rönesansın ya
rattığı müşterek entellektüel anlayışa aynı dinden olan fakat farklı 
memleketlerde yaşayan insanların birbirlerine karşı duydukları ve 
etkileri milli smırları aşan sempati ve harbe karşı duyulan müşte
rek b~kkınlık duygusu ise, devletlerarası ilişkilerin mevcudiyetleri-
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ne ve sorumsuzluk iddialarının yanlışlığını ortaya koydu. Devlet, 
insanoğlunun tek, nihai ve mükemmel biçimi olmazdı. Daha geniş 
bir birliğin mevcudiyetini tanımak bir zaruretti. 

Milletlerarası hukukun ortaya çıkışı işte bu gerçeğin kabulün
den başka bir şey değildi. Milletlerarası hukuk, Ortaçağda kabul gö
ren ve modern yeni milli devlet şeklinin ortaya çıkışı ile terk edilen, 
dünya devleti (imparatorluk) fikrine sırtını çevirdiği gibi, tek ger
çek olarak sadece herbir devleti esas alan, egemenlik anlayışım da 
bir yana bırakmıştır. N eti ce olarak, laik, milli ve ülkesel esaslara 
dayalı bir devletler çokluğundan yola çıkmıştır. Mutlak ayrılığı ve 
sorumsuzluğu kati şekilde reddetmiştir. Devletleri, hukukun üstün
lüğü esası ile birbirine bağlamıştır. Böylece de, orta çağın birlik 
kavramı, yeni politik yapıyı dikkate alarak başka bir biçimde ihya 
edildi. 

XVIII. asırda Vestafalye Barışı ile Alman imparatorluğunun 
üyesi olan yüzlerce prensliğ·in önemli bir özerklik kazanmaları üze
rine, egemenliğin mutlak ve nisbi egemenlik diye ayrıldığı ve böy
lece de, bölünebileceği fikri ortaya çıktı. 1 787'de Amerika Birleşik 
Devletleri konfederasyon halinden vazgeçip federasyonu dönüşün
ce, egemenliğin bölünebilirliği hiç değilse, uygulamada kuvvetli bir 
kabul gördü. XIX. yüzyılda da egemeniilde ilgili tartışmaların ge
ne bölünme konusunda sürdüğü gözlemlenmektedir. XX. yüzyılda, 

devletin iç hukuku açısından kendini ortaya koyan asli ve en üstün 
iktidarın, yani egemenliğin milletlerarası hukuk ve toplumun nor
mal işleyişi ve gelişmesiyle nasıl bağdaşacağı sorunu çok daha aşi
kar olarak ortaya çıkmıştır. Her devletin kendisinden başka devlet
ler de vardır. Milli sınırları aşan bir milletlerarası toplum vardır. 
Bu toplumun kendi davranış kurallarının olması kaçınılmazdır. Ege
menlik her devletin bir niteliğidir. Her devletin kendi sınırları dı

şındaki faaliyetlerini kendi üstün gücü ile tek taraflı olarak düzen
lemesi, ortaya birbiriyle çatışan, çarpışan birçok egemenin buyru
ğunu ortaya çıkarır. Bunun sonu ise, ancak kaos olabilir. işte, bu 
sebeple, devletlerin davranışlarını düzenleyen, onları, iç buyrukla
rından bağımsız şekilde, bağlayan milletlerarası hukuk kuralları ile 
devletin egemenliğini bağdaştırma hukuk biliminin 20. yüzyıl baş

larında karşılaştığı en çetin sorundur. 

Bugün gelinen nokta o dur ki, milletlerarası hukuk kavramı
nın bizatihi varlığı bile bizi devletlerin bu hukuk düzenine tabi ol
maları sonucuna götürür; milletlerarası alanda mutlak egemenlik 
iddiasında bulunmaya imkansızlaştırır. Egemenlik, bir üstün var-
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lığını ve ona tabi olanları hatırlatır. Bir huyuran varsa, bir de bu
yurulanlar vardır. Egemenlik, üst tanımama, eşitin, ya da alt ka
demenin rızasını almadan emretme gücüdür. Her devlet egemen ol
duğuna göre, milletlerarası camiada mutlak egemenlikten bahsedil
mesi halinde milletlerarası hukuktan bahsetmemek gerekir. Gene, 
devletlerin hakları ve görevlerinden ve hatta bağımsızlığından bah
settiğimizde, milli egemeniikiere daha üstün olan bir düzeninin var
lığını kabul etmemiz kaçınılma:z olmaktadır. Çünkü bütün milli dü
zenlerin üstünde bir düzen olmadıkça devletlerin bağımsızlığını, eşit
liğini belirlemek mümkün değildir. Eşitlik varsa, devletleri eşit ya
pan bir üstün düzen gereklidir. Devletlerin hakları varsa, bu hak
ları veren, balışeden bir üstün hukuk sistemi vardır. Peki, o zaman 
bu iki realiteyi nasıl bağdaştıracağız. Çözüm, egemenliğin, millet
lerarası hayatın yeni gelişmeleri karşısında yeniden tarif edilmesi, 
yani sınırlandırıldığının kabul edilmesidir. Egemenliği, milletlera
rası hukukun bir kavramı olarak ele almakdır. Buna göre, egemen
liğin 3 önemli veçhesi vardır : Harici, dahili ve ülkesel veçheler. 
Egemenliğin harici veçhesi, devletin, başka devletlerle dışarıdan 

herhangi bir kontrol veya sınırlama olmadan, ilişkilerini serbestçe 
belirlemesini ifade eder. Egemenliğin bu veçhesine, bağımsızlık da 
denilir. Milletlerarası hukuk, birinci planda egemenliğin bu veçhe
siyle ilgilenir. Ancak, egemenliğin bu veçhesi, dahili egemenliği her 
zaman varsayar. 

Egemenliğin dahili veçhesi, devletin kendi kurumlarının karak
terini belirleme, işleyişlerini temin etme, kendi kanunlarını yapmak 
ve uygulama hususundaki inhisart yetkisini ifade eder. 

Egemenliğin ülkesel yanı ise, bir devletin ülkesinde bulunan ki
şiler ve şeyler üzerinde kullandığı tam ve inhisari otoriteyi akla ge
tirir. 

Milletlerarası hukukta egemenlik, işte bu üç veçhenin bütününü 
ifade eder. Bir başka ifade ile, milletlerarası hukuk açısından ege
menlik, iç ve dış işlerinde devletin otonamisi ve bağımsızlığı demek
tir. 

Bugün, yediği bütün darbelere rağmen, egemenlik hala millet
lerarası ilişkilerin kalkış noktası ve milletlerarası hukukun esaslı 
prensiplerinden biridir. Bu prensipten devletlerin eşitliği ve diğer 
devletlerin iç işlerine müdahale etmeme görevi çıkar. 

Devletlerin bir arada yaşamaları ve milletlerarası toplumun di
namik karakteri devletlerin münzevi bir durumda olmalarına engel 
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teşkil ettiğinden, hayatın zartıretleriııden doğan işbirliği ve daya
nışma mavburiyeti egemenliğin sıııırlandırılması ile sonuçlanmıştır. 
Teamfil kuralları ve andiaşma kuralları devletlerin egemenliğine çok 
geniş sınırlamalar getirmiştir. 

Egemenlik, devletin iç ve dış işlerindeki otoııomisidir, demiş

tik. Ancak bu otonaminin sınırları, parametreleri milletlerarası hu
kuk tarafından konulmaktadır. En belirgin olan dahili egemenliği 
ele alalım : Devlet, kendi ülkesinde bulunan bütün kişilere bJr dü
zen getirme yetkisine sahiptir. Fakat, bu alanda bile, milletlerarası 
hukuka tabi olduğu haller vardır. Mesel&, hiçbir devlet işkenceyi 

yasal hale getiremez. Irk ayrımını kanunileştiremez. Kendi vatan
daşları için bile olsa, köleliği ihya edemez. Yahut korsanlığı ihya 
edecek kanunlar çıkaramaz. 

Gene, hiçbir devlet ne kadar hukuki olursa olsun, kendi kanun
larını başka bir devletin ülkesinde uygulayamaz. Bu keyfiyet Lo
tus Bozkurt davasında Milletlerarası Daimi Adalet Divanı (MDAD) 
tarafından çok veciz bir şekilde ifade edildi. 

Ayrıca, hiçbir devlet, kanunlarını ihlal etmiş olsalar bile, ya
baııcı diplomatları yargılayamaz. Devletin, yetkilileri, diplomatik 
misyon binalarma izinsiz giremezler. Egemenliğin dış veçhesi ba
ğımsızlığa gelince, daha önce ifade edildiği gibi, bir devletin, baş
ka bir devletin veya devletler grubunun otoritesine tabi olmaması
nı ifade eder. Bu hususta MDAD'nin Saint German Andiaşmasının 
88 inci maddesinin yorumu dolayısıyla Avusturya- Almanya dava
sında verdiği istişar! mütalaa çok aydınlatıcıdır. 

Söz konusu maddeye göre, Avustuı·ya'nın bağımsızlığı, Milletler 
Gerniyeti Konseyinin rrzası olmadan devredilemezdi. 

1922 yılında Avusturya ve Almanya bir ön anlaşma imzalayu
rak bir gümrük bir!iğ·i kurmak istediler, Gümrük Birliği, gümrük 
ve vergilerle ilgili bazı yetkileri kullanacağı için, bunun Saint - Ger
man Andiaşmasının 88 inci maddesinin ihlal edip etmediği konusun
da tereddüt uyandı ve MDAD'na müracaat edildi, 

Divana göre, 88 inci madde ile kast edilen devretme sözü ile 
Avusturya Devletinin bağımsızlığını kaybetmesine yol açacak veya 
onu değiştirecek ihtiyar! bir hareketi anlamak gerekir, Bir devletin 
egemen iradesi başka bir devletin veya devletler grubunun iradesi
ne tabi kılınırsa veya onunla ikame edilirse, bağımsızlık kaybolur, 

Aym mahkemenin başkanı olan ıtalyan hukukçu Anzilotti'nin 
deyişiyle de, iki devlet arasında bir alt- üst ilişkisi olmadıkça ba-
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ğımlılık söz konusu değildir. Bir devletin milletlerarası hukuka ta
bi olması veya asrımıza damgasını vuran de facto enterdependansın 
(karşılıklı bağımlılığın) bağımsızlık konusu ile ilgisi yoktur. 

Buraya kadar söylediklerimizin bizi getirdiği sonuç şudur : Bu
glin asli, başka JJoir kaynaktan tliremeyen, kendi üstlinde başka bir 
güç taııımayan, üstün iktidar anlamında egemenliğin devletlerarası 
hukukta yeri yoktur. Egemenliğin, devletler hukukundaki anlamı, 
milletlerarası hukukun tanıdığ·ı, hiç değilse, yasaklanmadığı bir yet
kiler blitünlidlir. Bu yetkiler, devlet tarafından milletlerarası lıu

kukun çizdiği parametreler içinde serbesttir; hiçbir müdahale ol
madan ve inhisarl bir şekilde kullanır. Bu yetkilerin çevresi ve ni
teliği, milletlerarası toplumun gelişme düzeyi ve karşılıklı ilişkilere 

göre değişmeye devam etmektedir. 

Bu açıldamadan sonra, milletlerarası teşkilatlar konusuna ge
çebiliriz. Milletlerarası teşkilatlar, devletlerin kurduğu teşkilatlar

dır. üyeleri, devletlerdir. Prensip olarak, devletler, milletlerarası 

teşkilatıarı Inırtıp onlara görevler verdikleri ·zaman bu görevleri ic
ra edecekleri yetkileri de verirler. Teşkilatların yapılarını ve yetki
lerinin derecesini belirler. Onların nitelikleri ve liye devletlerin ege
menliklerinin etkilenip etkilenmediğini bazı kriterlerle tespit etmek 
mümkündür. Buna göre, milletlerarası teşkilatlar iki gruba ayrıla
bilir : 1) Klasik işbirliğ·i ve koordinasyon teşkilatlan 2) Devletle
rin yetkilerine önemli sınırlamalar getiren supranasyonel teşkilat
lar. Supranasyonel (devletlerüstli) te~kilatlar genellikle şu özellikle
re göre belirlenirler : 

1. Teşkilatın, anayasaya benzer bir kuruluş belgesi varsa, 

2. üye devletleri bağlayan kararları oy çok!tıihı ile alan hiç 
değilse bir organı varsa, 

3. Aldığı kararları kendisi uygulayabiliyorsa, 

4. Yetkili olduğu alanda kendisine ait bir hukuk diir.eni var-
sa, 

5. Kararları ile sadece devletleri değil, devletlerin vatandaş
larını da bağlıyorsa, 

6. Kendisine ait mahkemeleri varsa, ortada devletlerüstü bir 
teşkilat vardır. 

Bu şartlardan bir bölümünün eksik olması halinde klasik mil
letlerarası teşkilat t!irl\ ile söz konusu olur. 
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Bir, devletlerlistii (Supranasyonel) teşkilat kurmak için 'kuşku
suz, egemenlik benzer yetkiler!e donatmak şarttır. Bu egemenlik 
ise, ancak, üye devletlerden transfer edilebilir. 

Bu bir egemenlik kısıtlamasıdır. Fakat devletin kendi ihtiyarıy
la katıldığı, kararların oluşumunda kendisinin de katkıda bulundu
ğu bu teşkilat ona yabancı değildir. Devletin dışındadır. Fakat dev
let onun içinde vardır. Bu sebeple de, bir devlet, sağlam bilgilerle 
müccehez temsilcilerle gerekli şekilde kendini temsil ettirdiği süre
ce, bu ihtiyar! egemenlik kısıtlaması bizzatibi egemenliğin kullanıl
ması olarak da görülebilir. 

Şimdi, Türkiye'nin üyesi olduğu başlıca milletlerarası teşkilat
lara bir göz atarak, egemenliğin nasıl sınırlandığına bakalım. 1945' 
de kurulan ve bugl\ıı 159 üyesi bulunan BM evrensel bir kuruluş
tur. BM Şartı da, bu kuruluşun anayasasıdır. Gerek, BM organla
rına verilen yetkiler, gerekse BM anayasasının içerdiği hükümler, 
üye devletlerin egemenliklerine getirilen sınırlamaları oluştururlar. 
üye devletler, BM Şartının 2/4 üncü maddesiyle yalmz savaşa baş
vurması değil, kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidinde 
bulunmamayı da taahüt etmişlerdir. Dünya barışının korunması, 

BM. Güvenlik Konseyinin tekeline bırakılmıştır. üyeler, meşru mü
dafaa dışında savaşa gidemezler. Kuvvet kullanma ve diğer zorla
ma tedbirlerini almak, Güvenlik Konseyinin yetkisi dahilindedir. 
Bunu tamamlamak üzere de üyeler, uyuşmazlıklarını barışcı yollar
la çözmeyi kabul etmişlerdir. Buna aykırı hareket eden olursa, Gü
venlik Konseyi kuvvet kullanma dahil, zorlama tedbirlerine başvur
ma yetkisine sahiptir. Güvenlik Konseyi, daimi üyelerinin sahip ol
duğu veto yetkisi dolayısıyla bu yetkilerini şimdiye kadar fiilen kul
lanamamıştır. Fakat hukuk planında bu yetkileri vardır. Ayrıca, 

belirtmek gerekir ki, bu kararların alınmasında oybirliği kuralı uy
gulaıımamakta, çok defa muhatap devletin içinde bulunmadığı 15 
kişilik bir heyet vasıflı oy çokluğu ile karar vermektedir. 

Devletlerin bu husustaki egemenlikleri sınırlanmıştır. Artık, 
savaş bir hak değildir. Ancak, milletlerarası hukukun meşru saydı
ğı sınırlı hallerde bu hak vardır. Bunun sonucu olarak, fetih esası
na göre hak iktisabi mümkün değildir. BM üyelerinin Şart'tan do
ğ·an yükümlülükleri o kadar önemlidir ki, bu yükümlülüklerle çatı
şan diğer akdi yükümlülüklerle girıneleri halinde, bir sonraki and
laşmalardan doğan yükümlülüklerini, Şart'tan doğan yükümlülükler 
karşısında bir değeri yoktur. Bir kısım müellife göre, devletler bu 
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konularda andiaşma yapma yetkilerinden vazgeçmeleridir; bu alan
daki yetkileri yoktur. Ayrıca, bir üye devletin yaptığı ve kuvvet 
kullanma yasağını ih la! eden andiaşmaların batı! olduğu gene kabul 
edilmektedir. O halde, egemenliğin birer nitelikleri olduğundan şüp
he etmediğimiz savaş ilan etme ve Şart'a aykırı anlaşma yapma 
yetkilerinin kısıtlandığı aşikar olduğuna göre, BM'e üye devletlerin 
egemenliğinin kısıtlandığı sonucuna varmamız kaçınılmazdır. Bu
ının istisnasını Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri teşkil etmekte
dir. Çünkü onların· aleyhine fiilen karar alınması imkanı yoktur. 

Bugün, anayasamızda savaşın ilaııı hususunda milletlerarası 

hukuka atıf yapılmıştır. T.B.M.M.'nin milletlerarası hukukun meş
ru saydığı savaşları ilan edebileceği kabul edilmiştir. Demek ki, 
T.B.M.M. herhangi bir savaşı değil, milletlerarası hukukun, yani 
BM şartının meşru saydığı savaşları ilan edebilir. Gene T.B.M.M., 
BM Şart'ından doğan yükümlülükleri ihlal eden andlaşmalara uy
gun bulmaması gerekir. Hukuk planında durum budur. Sadece bu 
açıdan balnldığından, diğer devletlerin ve bu arada Türkiye'nin ege
menliğinin sınırlandığı sonucuna varılabilir. Fakat bu muhakeme 
görüldüğ·ü kadar sağlam değildir. Evvela, BM Şartı ve Güvenlik 
Konseyinin yetkileri, üye devletlerinin egemenliklerinin bir bölü
müyle ilgilidir. Tıpkı Milletler Gerniyeti döneminde olduğu gibi, özü 
itibariyle liye devletlerin milli yetkisine giren konularda, tek yetki 
sahibinin gene devletlerin kendisi olduğu kabul edilmiştir. ikinci 
olarak, BM Güvenlik Konseyinin aldığı bağlayıcı kararlar alınır 

alınma:z üye ülkelerde kendiliğinden ve doğrudan etki doğurma
makta, üye ülkenin kendi organları gerekli tedbirleri almaktadır
lar. üçüncü olarak, bu sınırlama, daimi üyeler dışındaki bütün dünya 
devletlerine şamildir. Dünya kamu düzeninin bir parçasıdır. 

Son ve en önemli olarak da, andiaşma yapma ve bir andiaşma 
gereği bir milletlerarası teşkilata girmenin brzatihi kendisi, ege
menliğin bir özelliğidir. istiyerek ve bilerek, belli bir karşılık gö
zeterek andiaşma yapma ve teşkilatlara girme ancak egemenliğe 
sahip olanların işidir. Asıl olan, bu gibi faaliyetleri kendi isteğiyle 
yapmaktır. Bu gibi ihtiyar! egemenlik sınırlamalarının, milletler
arası hukuka tabiiyet anlamını taşıdığı ve devletin bağımsızlığı ile 
çatışmadığını belirten milletlerarası mahkeme kararları ve yazar 
görüşleri mevcuttur. Ayrıca, Güvenlik Konseyine uygulama yetkisi 
verilen bu tedbirler Saldırganlam yöneliktir; hukuk içinde kalınca 
uygulanamazlar. 
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Benzeri gözlemler NATO içinde yapılabilir, üye devletler NATO 
Andlaşmasma aykırı andiaşma yapmamayı taahhüt etmişler. O alan
da andiaşma yapma yetkileri sınırlanmışdır. Ayrıca, NATO üyele
ri bunun da ötesinde üye ülkelerden birine bir saldırı halinde silah 
kullmulması dahil yardım etmek mecburiyetindedirler. Yani, böyle 
bir Baldırı halinde tarafsız kalamazlar, taraf olacaklardır; aksi hal
de sahip olacakları hareket serbestisini sınırlamışlardır. Bunun kar
şığı olarak da tek başlaı·ıııa sahip olamayacakları bir güvenliği te
min etmişlerdir. NATO'da karar mekanizmasına oybir!iğ·i hakim
dir. Ancak, genel yapıya hakim olan bu taahiit bir yana lıırakılırsa, 
NATO organlarının temel politika kararları oybirliği ile alınır ve 
herbir üyenin bir oyu vardır. üyeler böylece bağımsızlarını muha
faza etmek istemişlerdir. tkinci olarak, NATO'nun aldığ'! kararlar 
doğrudan doğnıya milli ülkede uygulanmaz. Sonuç olarak da NATO 
lıir supranasyonal bir kuruluş değildir. 

Türkiye'nin 1954'den beri üyesi olduğ·u Avrupa Konseyi, tek 
başına alındığında Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi ile bir işbir
liği teşkilatıdır. Ancak, bu kuruluşu Avrupa insan Hakları Sözleş
mesinin organlarından ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu şekil

de düşlinüldüğünde ise, üye devletleri bütün kurumları ile bağlıyan 
ve sınırlayan lıir teşkilat olarak karşımrza çıkar. Türkiye'nin 1954' 
den beri tarafı olduğ·u bu Sözleşme ve daha sonra yapılan ve Tür
kiye'nin bir kısmma taraf olduğ·u 8 protokol önemli sayıda insan 
haklarını ve hürriyetlerini dlizenlemektedir. Bu hak ve hürriyetle
rin yerine getirilmesi, insan Hakları Komisyonu, insan Hakları Di
vanı ve Bakanlar Konseyi tarafından sağlanmaktadır. Klasilc dev
letler hukuku kurumlarından farldı olarak, fertlere de kendi devlet
leri de dahil, üye devletleri dava etme hakln veren bu sistemde, üye 
devletlerin yasama, yargı ve yürütme organlan, Strasburg'da oluş
turulan içtihada uymak zorundadırlar. Gerçi, Strasburg'daki mah
keme, millt mahkeme'lerin kararlarının incelendiği bir temyiz mer
ci değildir. Fakat milli mahkeme kararlarınm Sözleşmeye aykırı ol
duğuna hükmetme yetkisine sahiptir. Bu noktayı kendi divanın The 
Sunday Times Davasında verdiği bir kararı naklederek tebarüz et
tirmeye çalışalım. Hamile kadınlar tarafından lmllanılan bir ilacın 
yan etkileri sebebiyle çok sayıda kadının düşük yapması veya sakat 
çocuk eleğurması üzerine üretici firma aleyhine ingiliz mahkeme
lerinde tazminat davalarının açılmasını takiben The Sunday Times 
Gazetesinin konu hakkında bir seri yazı yayınlama teşebblisii, mah
keme kararı ile adaletin tecellisine zarar vereceği sebebiyle, yasak-
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lanmıştı. Milli malıkernelerin en üst düzeyde bn karan onaylamala
rı üzerine, ga:zete olayı Strasburg'a intikal ettirdi ve sözleşmenin 
10 uncu maddesinin de düzenlenen ifade hürriyetinin ihlal edildiği
ni ileri sürdii. 

Divan, kararını verirken, konumuzu ilgilendiren şu değerlen

dirmeyi yaptı : 

«Sö~leşmede tamnan hak ve hürriyetlerin yerine getirilmesi gö
revinin asil sorumluluğu, Akit Devletlere aittir. Ayrıca, sözleşmenin 
10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası Akit Devletlere düşünce hürriyeti
nin sınıriandıniması hususunda bir takdir marjı bırakmaktadır. Fa
kat bir takdir yetkisi sıııırsız değildir. Avrupa insan Hakları Mah
kemesi, Aldt Devletlerin hak ve hürriyetlere getirdiği bir smırla
manm Sözleşmeele yer alan özgürlükle (ifade özgürll\ğü ile) bağda
şıp bağdaşmadığı hususunda hiiküm vermeye yetkilidir. Fakat bu 
demek değildir ki, Divanının görevi, milli malıkernelerin yerine geç
mektir. Tersine, Divanın görevi, (milli mahkemelerin) takdir yet
kilerini kullanarak verdikleri kararları 10 uncu maddeye göre göz
den geçirmedir. 

Divanın yetkisi, bununla beraber, davalı Devletin takdir yetki
sini makul ve dikkatli şekilde iyi niyetle kullanıp kullanmadığılll tet
ldk etmekle sınırlı değildir. Bu şekilde hareket eden bir Akit Dev
let bile, davranışıııın Sözleşmedeki yükümlülükleri ile bağdaşması 
husıısııııda Divamn denetimine tabi olmakta devam eder». 

Evet, Divaııın belirttiği gibi, Avrupa denetimi sadece milli mah
keme kararlarıııın milli hukuka uygun olup olmadığını denetlemek
le bitmez. Karar, kanunlara uygun verilse bile, kararın istinat ettiğ·i 
mevzuat Sözleşmeye aylm·ıysa, gene ihlal vardır. Bu defa kanun
larm değiştirilmesi g·erekir. Bu haliyle de, Strasburg Mahkemesi 
iideta bir Anayasa Mahkemesi g·ibi hareket etmektedir. Uygulama
da Sözleşmeye aykırılığı kabul edilen kanunlan Devletler değiştir
mişlerdir. 

Bu konuda birkaç örnek vermekle yetinelim. 1960 yılında Av
rupa Mahkemesi (Divan) önüne getirilen De Becker V. J3elgium 
Davası, Belçika Ceza Kanunun bazı hliklimlerini tartışma konusu 
yapıyordu. Kanıma göre, harp zamanında ağır bir suçtan 'hiiklim 
giyen kimseler herhangi bir yayın organında yöneticilik, editör
Ilik, matbaacılık ve hatta tevziatçılık yapamazdı. De Becker II. Dün
ya Savaşında dlişmanla işbirliği yapmış ve iilkeye ihanet etmişti. 
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Bu sebeple de sözünü ettiğimiz faaliyetleri ömrü boyunca icra ede
mezdi. De Becker, bunun, ifade özgürlüğü ile ilgili Avrupa insan 
Hakları sözleşmesinin lO uncu maddesine aykırı olduğunu ileri sü
rerek, Romisyana başvurdu Komisyon, iddiayı, olumlu buldu ve da
va Divan önüne getirildi. Belçika bu safhada kanunu değiştirdi. 

irlanda'nııı, ingiltere aleyhine 1970'1i yılların başmda açtığı bir 
davada, ingiltere'de işkence yapıldığmı ileri sürdü. ingiltere'de o sı
ralarda yürürlükte olan mevzuata göre IRA mensuplarının sorgu
lanmasmda etkili olan 5 sorgulama tekniği polis tarafmdan lmlla
nılabiliyordu. İrlanda bu tekniklerin işkence teşkil ettiği görüşün

deydi. ingiliz makamlal'ı da neticede ayııı görüşe vardılar ve söz ko
nusu mevzuatla, telmilderi uygulamadan kaldırdı ve zarar gören
lere tazminat verdi. Buna rağmen, Divan davaya bakarak ingiltere' 
nin sorumluluğnııa hükmetti. 

Gene, Hollanda ve İsviçre'de yürüriiilde olan ve sözleşmede ay
lnrı olduğu Strasbourg organları tarafından tespit edilen kanunlar, 
ki bunlara asker! disiplin kanunları da dahildir, değiştirildi. 

Demek ki, bizim senelerdir taraf olduğumuz Sözleşme, şimdiye 
kadar ferdi müracaat hakln kabul edilmediği için etkisini hisset
mediğimiz sözleşme çerçevesinde yarın öbür glin bdrtakım kanun
lanmızın sözleşmeye aykırı olduğu ve değ·işmesi istenirse, hiç şa

şırmayalım. Bunlar, bu sistem içerisinde cereyan etmektedir. Tüı·
kiye Büyük Millet Meclisi, eğer bu kanunları değiştirmek zorunda 
kalırsa, biz demekki bu, sahip olduğumuz yetkilerden bir kısmından 
vazgeçmeyi kabul etmişi·z. isteyerek vazgeçmişiz, medeni milletler 
böyle yapıyor : doğru olan budur ve biz bu doğrunun içerisindeyiz. 
Buna kendimiz razı oldu. O halde buradaki egemenlik sınırlaması 
açık. Divan, adeta bir temyiz mahkemesinin etkisine sahip. Gerçi 
Türk milleti adına yargı yetkisini milli mahkemeler kullaıııyor, fa
kat bir süre sonra bu lmrarların yaıılışlığı Divan tarafmdaıı ortaya 
çıkarılabilir. Divanın kendi kriterleri var. Milli işlemleri bu kriter
Iere göre değerlendiriyor. Anayasamız yavaş yava§ o kriterleri kul
lanmaya başladı. Böylece de içeride sözleşme ile bir uyum 'sağlana
caktır. Asimda Anayasamızdan bazı maddelerinde Sözleşme hüküm
lerinin etkisini çok açık alıırak görüyoruz. O da sevindirici bir şey. 

En önemlisi de Türk vatandıışları, Avrupa'da hak ıırıyorlar. 

Şimdiye kadar Türkiye aleyhinde 207 müracaat olmuştur; bu bir 
rekordur. Bunların büyük bir kısmı muhtemelen reddedilecektir; 
çiinkti, ön şartlar bakımından eksikliklerin çok olduğu bilinmektir. 
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Fakat herşeyden önce Türk hükümeti gidip kendisini savunuyor. Bu 
nedir? Egemen olan, başkasından emir almayan, istediği gihi ha
reket eden biri yapar ını? Yapar, biz bunu peşin olarak kabul ettik 
ve şimdi gereğini yapıyoruz. 

N eti ce olarak söylemek istediğim şudur : Bugünkü içinde yer 
aldığımrz milletlerarası toplumda; egemenliğimizi sınırlamak zorun
dayız. Bu milletleı-arası toplum içinde yaşamanın bir şartıdır. Me
deniyetin gereğidir. Çağdaş olmanııı gereğidir. Böyle olunca da ken
di İsteğimizle egemenliğimizi sınırlayabiliriz. Ancak, özellikle altı

nı çizmek lazım; bu örglitleriıı aldıkları kararlar bizim dışımızda 
almmaktadır; ama, biz de on larm içindeyiz. Temsilcilerimiz bu ör
glitlerin içerisindedir. işte Avrupa insan Hakları Divanında ve Ko
misyonunda hakimlerimiz, üyelerimiz vardır. önemli olan şey şu : 
iyi adamlarla temsil edilmek, inisiyatifi ele alabilmek, kendi görüşü
müzü bu kurumun bir kararı olarak çıkarabilmek Bunun yaptığı
mız ölçüde, tabiatıyla hep sonradan şikayet ederiz. Kendimizi bilgi 
ile mücelıhez hale getirir ve öylece Milletlerarası Kurumlara gire
bilirsek, eşit bir partner haline gelebilirsek, bundan korkacak bir 
şey yok. 

Bize çizilen hedef, çağdaş medeniyet seviyesidir ve bunun yolu 
olarak; Türkiye medeni bir ülkedir ve medeni gelişmeler içerisin
de yer alması kaçınılmazdır. Beni sabırla dinlediğiniz için çok te
şekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Değerli dinleyiciler, benim sizlere ak
tarmakla görevli olduğum bazı telgraflar var. Bunlardan birincisi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Abdulhalim Aras' 
ın şahsına gönderilen telgraftır; «Nazik davetİnize teşekkür eder, 
panelin başarılı geçmesi temennisiyle, şahsınızda panele katılan ko
nuşmacılara ve davetlilere en iyi dileklerimle selamlarımı sunarım. 
Turgut özal Başbakan>> Ayrıca, Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. 
Dr. Ali Bazer, Sayın Devlet Bakanı Güneş Taner, Sayın Devlet Ba
kanı Mehmet Yazar, Milll Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol, Maliye 
ve Gümrük Bakanı Sayııı Ekrem Pakdemirli, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakam Sayın Lutfullalı Kayalar, Sağlık Bakanı Sayın Halil 
S,ıvgın ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinin başarı telgrafları var
dır. 

Buyurun efendim. 
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Prof. Dr. Halük I{ABAALtoöLU 

Marmara üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Müdiirü. 

Saylll Eaşkan, değerli milletvekilleri, sevgili öğrenciler, seçkin 
konuklar; benim sizlere anlatmak istediğim husus, «Milli Egemen
lik ilkesi ve Türkiye'nin AT'a üye Olmasınlll Dağuracağı Muhtemel 
Sorunlar»dır, yani Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusunda 
bulunan Türkiye'nin bu tam üyesi olmayı ümit ettiği Topluluktaki 
kurumlar içinde, topluluğun çeşitli organlarmda dUl"umu ne olacak
tır? Buna gelmeden önce de gayet tahil Id, Avrupa Topluluğu ku
rumlarmın yetkilerini kısaca ele almak istiyorum. 

Avrupa Toplulukları dediğimiz 3 topluluk olduğunu biliyoruz. 
Bunlar; Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğudur ve bunların müşterek 
organları vardır : Komisyon, Konsey, Adalet Divaııı ve Avrupa Par
lamentosu adı altında bu üç topluluğun müşterek organlan vardır. 
O nedenle de Avrupa Toplulukları Komisyonu, Avrupa Topluluk
lan Konseyi gibi isimler veriyoruz. 

işte Avrupa Toopluluklarmı kııran kurucu aııtlaşmaları, asim
da bu topluluklarm Anayasası niteliğindedir; çünkü, bu antlaşma
lar toplulukları oluşturuyorlar ve topluluğun kurumlarına belli bazı 
konularda yetkiler veriyorlar. O bakımdan bu kurumlarm bazıları
nlll yasmmı yetkisi olduğunu söyleyeceğim, bazılarıııın yiiriitme yet
kisi olduğunu söyleyeceğim. Bunları kısaca gözden geçirmektc ya
rar göriiyorum. 

Topluluğ·un icra orgam niteliğinde olan Komisyon, 17 üyeden 
olıışmalüadır; icra organı, yani iıdeta toplulukların «hiikiimeti», yii
rütme organı niteliğindedir. Diyeceksiniz ki, 12 üye var, niye ko
misyon 17 üyeelen olur.maktadır'/ Evet, her üye devlet bir vatanda
i)llll bu iş için aday gösteriyor; fakat, 5 tane bUyük devlet var. Bun
lar italya, Fransa, Almanya, ingiltere, ispanya'dır. Bu devletler 2 
vatandaşıııı Iwmisyona liye olması için aday göstermektedirler. Hat
ta yerleşmiş bir geleneğe göre 2 komisyon liyesinden biri iktidar
daki partiden diğeri muhalefetteki partielen seçiliyor ve gönderili
yor. Demekki, komisyonda bakan düzeyinde olan 17 tane üye var. 
Bunlara komisyon üyesi denmektedir. Orada komisyon üyesi, hü
kümet üyesi «<wmiser» olarak ifade edilmektedir. Bu komisyonda 
lıer komisyon Üyesine lıa./tlı çeşitli birimler vardır. 
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Mesela dış ilişkilerden sorumlu komisyon üyesi var, tarımdan 
sorumlu üye var. Bizde nasıl Bakanlar Kurulunda çeşitli bakanlık
lardan sorumlu üye varsa, topluluklar komisyonunda da üyelere bağ
lı, genel müdürlükler, daireler bulunuyor ve Avrupa Toplulukları 
Komisyonu topluluğun yasama yetkisini konseyle müştereken kul
lanıyor. Konseyde ise 12 üye devletin bakanları temsil ediliyor. Ge
nellildo dı~işleri bakanları, 12 dışişleri bakanı, dönem başkaııı olan 
ülkenin ba~kentinde veya Bürüksel'de toplanıyorlar ve Avrupa Top
lulukları Konseyini oluşturuyorlar. Demekki her üye devletin hü
kümetinden Mr temsilci konseyde temsil ediliyor ve bu genellikle de 
dışişleri Lakam oluyor. Tarım konuları görüşülürken, tarım baka
m, diğer konularda maliye bakaııı, ulaştırma bakanı gibi o konunun 
ihtisas sahibi bakanları konseyde bulunuyorlar. O bakımdan ayııı 
anda birkaç tane konsey toplantısı olabiliyor. 

Topluluğun yasama yetkisini komisyon, konseyle işbirliği ha
linde kullanmaktadır. Çünkü, komisyonun teklif getirme, inisiyatifi 
ele alma yetkisi var. Konsey bir karar almadan önce mutlaka komis
yondan önüne bir taslak gelmesi lazım. O 17 üyeli dediğim komis
yonun bir taslak (tasarı) hazırlaması lazım ve göndereceği bu ta
sarının, konsey tarafından görüşüp, oylanınası lazım. 

Komisyonun bir tasarı hazırlaması başlı başına büyük bir olay
dır. Bu tasarılar genellikle üç, dört sene içerisinde hazırlanıyor, uz
manlar tarafından, yani «mill\ uzmanlar» dediklerimizi üye devlet
Ierden davet ediyoı·Iar, taslaklar üzerinde konuşuyorlar ve komis
yon bunu benimseyip, konseye gönderene kadar oldukça uzun bir 
prosedürden geçiriyor. Şimdi, konseyin komisyondan bir metni ka
bul edebilmesi için de konseyde çeşitli oylama usulleri vardır. Belli 
bazı konularda mutlaka oybirliği aranmaktadır. 

Mesela, topluluğa yeni üye kabulünde oybirliği şartı vardır. Bir 
tek üye dahi karşı çıksa, karar alınarnıyar; ama, tüm işlerde oybir
liği aranırsa çok geniş kapsamlı yetkileri olan toplulukların çalışa
mayacağı düşünülerek, diğer konularda oy çokluğu aranmış; ama 
basit bir oy çokluğu değil, burada karar nisabı olarak ağırlıklı oy 
veya kalifiye bir oy sistemi getirilmiştir. Şimdi, devletlerin egemen 
eşitliği vardır. Her üye devlete acaba esit oy mu verilir?. Tabii bu
rada 300 bin nüfuslu Lüksemburg ile 60 milyon küsür nüfuslu Fe
deral Almanya'yı dikkate aldığımız zaman, her birine eşit oy veri
lirse, belki tam bir temsil oranı olmaz düşiincesiyle, öyle bir sistem 
getirelim ki denmiş, devletleri bir tartalım. 
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Büyilk devlet olarak nitelendirilen ingilteı·e, Fransa, Almanya, 
italya'ya verilen oy sayısı 10'dur. Bunlar 55- 60 milyonluk illkeler
dir. Biz de topluluğa tam üye olduğumuzda 70 milyon nüfusa yak
laşacağımıza göre, herhalde biz hUylik devletlerden de büyük dev
Jet olacağımıza göre belki 12 oy isteyeceğimizi düşlinebiliriz. Bunun 
dışmda 1986 yılmda ispanya topluluğa katıldı, nüfusu 38 milyon
dur, dolayısıyla ispanya'ya 8 oy vermişler, diğer devletlerden Bel
çika, Hollanda, Yunanistan gibi devletlere 5'er oy vermişler, Dani
marka, irianda 3 oy, LUksemburg 2 oy almış. 

Tabii burada 350 bin nlifuslu Lliksemburg'a 2 oy verirken, 60 
kUsur milyon Almanya'ya lO oy vermek, bir LUksemburg'lu Al
man'a oranla 150 misli daha iyi temsil edilmiş oluyor; ama bu bir 
denge meselesi ve öyle bir sistem getirelim denmiş ki, karar nisa
bını oluştururken, bilyUk devletler bir araya gelerek, kiiçUk devlet
ler üzerinde onların katkısı olmadan, isteklerini kabul ettiremesin
ler; ama çok sayıda küçük devlet de bir araya gelerek bliylik dev
letlere kendi isteklerini kabul ettirme imkanını bulamasınlar. 

Biraz önce bahsettiğim o oyları topluyorsunuz, 76 oy ediyor; 
konseyde oybirliği 76 oydur. 12 üye devletin oy toplamı 76 dır. Bir 
karar çıkabilmesi için mutlaka 54 oy olması lazım, yani 76'ya 54 oy 
olması gerekiyor ve öyle bir denge kurulmuş ki, dikkat edersiniz 
4 bliyük devlet 10'ar oydan 40 oy ediyor, ispanya'yı ekliyorsunuz 
48 oy ediyor, buna en az 2 veya 3 küçük devletin katılması da gere
kiyor ki, 54'e ulaşılabilsin, yani 76/54 olabilmek için 12 üye devle
tin en az 7'si, ama ağırlıklı oylarla 76/54'ii bulmak kaydıyla mut
laka oy gelecek ve o şekilde karar alınacaktır. 

Şimdi, komisyondan gelen bir metin konseyde 76/54'ii bulur
sa, kabul ediliyor ve yürilrlüğe giriyor; fakat, burada önemli bir 
nokta vardır. BUtun dışişleri bakanlar toplanmış 76/54'U bulmuşlar, 
fakat komisyondan gelen metin Uzerinde hiçbir şekilde tadilat yap
ma imkanları yok. ÇUnkli, komisyonun taslak, tasarı, teklif getir
me yetkisi vardır. Eğer konsey 76/54 oranıııı bulmasına rağmen, 

komisyonun gönderdiği metni kabul etmek istemiyorsa, tadilat ya
pamıyor, aynen komisyona geri iade ediyor, yani konseyle komis
yon arasında bir uzlaşma, bir diyalog olması gerekiyor ki, bağlayı
cı bir karar alsınlar. Komisyon gayet tabii ki, global dUzeyde Av
rupa'nın çıkarlarını dlişünen, konsey temsil edilen Uye devletlerin 
milli menfaatlerini düşünen bir organ. 

Komisyon üyeleri tam bağımsız, hiçbir kişi, kuruluş, kurum
dan veya devletten emir, talimat alamayacağı gibi fikir, görl\ş dahi 
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soramayan bağımsız bir kuruluştur; fakat, arada böyle entel'esall 
bir denge kurulmuştur. Şimdi, 76/54 oram çok önemlidir ve konsey 
komisyonun göndereceği metin üzerinde hiçb[r şekilde tadilat yapa
mıyor; ama 12 üye devletin 12'si birden, yani 76/76 oranında hepsi 
oybirliği ile bir tadilat üzerinde anlaşmaya varırlarsa ortada bir 
sorun kalmıyor. Komisyon, metni değiştirmek istemese dahi konsey 
onu kabul edebiliyor, ama üye devletlerden biri 2 oylu dediğimiz 
Lüksemburg, komisyondan gelen metnin aynen kabul edilmesine 
karşı ise, yani 76/74 ise konsey 76/74 ile dahi komisyondan gelen 
metin iizerinde hiçbir şekilde bir değişiklik yapamıyor. 

Konseye ve komisyona belli bazı yetkilerin verildiğini goruyo
ruz; ama bu sıııırsız bir yetki devri olmuyor. Sadece ve sadece top
lulukları kuran antlaşmalarda belirtilen yetkiler konseye ve komis
yona verilmiş durumdadır, Bunun dışında hiçbir yetki verilmemiş
tir. Burada topluluğun kuruluş amaçları ve Ortak Pazarın teşldli 

üye devletler arasındaki ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde 
harmanizasyonu ve ayrıca vatandaşların, Avrupalıların hayat sevi
yelerinin yüksetilmesi ve saire söz konusudur. 

Bir ortak pazarı kurmaları için ne yapmaları lazım? üye dev
letler arasındaki ticarete getirilen engelleri ortadan kaldırmak la
zım. Gümrük vergi resim ve harçlarını veya bu isim altında olmasa 
bile eş etkili olan tüm tedbirleri yasaklamışlardır. Gümrük, resim 
ve harcını alamadığınız gibi bu isimler olmasa dahi diğer başka isim
ler altında uygulanmak istenen, ama netice itibariyle eş etkili olan 
tüm tedbirler, fon uygulaması ve saire yasak. Bunun dışında bütün 
miktar kısıtlamaları, kota uygulamaları yasak, yani üye devletler 
arasında ticareti serbest hale getirmektir. Bunu tabii bir günden 
ertesi güne gerçekleştirmiş değillerdir; 12 yıllık bir geçiş dönemi 
sonucunda, üye devletler arasındaki sınırların kaldırılması mümkün 
olmuştur. 

Aslında bu 1970'de gerçekleştirilmesi gerekirdi. Hi'tla, tam an
lamıyla gerçekleştiremediklerini kabul ile, bu 1992 tek pazar, iç pa
zar kavramları ortaya çıkmıştır. Daha, teknik standartlar, mali 
standartlar ve fiziki engeller gibi çok değişik engeller vardır. Hala 
tam ortak pazarı gerçekleştiremediklerinin kabulüdür 1992 hedefi; 
ama, bütün mesele bir ortak pazarın kurulması ve üye devletler ara
sındaki gümrükleri kaldırınaktır. Yeni lmtılan üyeler de aşamalı 

olarak geçiş dönemlerinde buna uyacaklar ve üye devletler arasın
da gümrük duvarı kalmayacak, miktar kısıtlaması, kota olmayacak, 
ama dışarıya karşı ortak gümrük tarifesi uygulayacaklar, yani top-
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lulukta herhangi bir üye devlete Japonya'daıı, Amerika'dan bir mal 
girdiği zaman ttalya ne vergi alıyorsa, Danimarka'da, ispanya'da, 
Yunanistan'da aynı vergiyi alacaktır. 

Ortak bir gümrük tarifesi oluşacak ve bunun tabii neticesi ola
rak da ortak bir dış ticaret politikası olacaktır. işte, bunun gibi or
tak rekabet politikası, ortak tarım politikası gibi antlaşmalarda be
lirtilen ve topluluklara verilen yetkiler de komisyon konsey gibi or
ganların belli bazı karar alma yetkileri vardır. Bunlarla sınırlıdır. 
Çünkü her türiii yetki devrediliyor değildir. Zaten bir karar alınabil
mesi için de 76/54 oranı Konseyin değişiklik yapamaması ve saire 
gibi çok kapsamlı düzenlemeler var. Fakat bunların almış olduğu 

yasama işlemlerinin çeşitlerine kısaca da değinmek istiyorum. 

ilk olarak tüzük diyoruz. ikincisi olarak direktif veya yönerge 
olarak Türkçeye tercüme edilmiştir. Şimdi, bir yönerge tasarısını 

topluluk Komisyonu hazırladı, Konseye gönderdi. Konsey 76/54 
oyla kabul etti. Lüksemburg da Topluluklar Resmi Gazetesinde ya
yınlanır yayınlanmaaz, yürürlüğe girer veya yürürlük maddesi deı· 
ki, <<2 ay sonra yürürlüğe girecektir» ve kesinleşir; fakat, yönerge
de yer alan temel ilkeleri üye devletler hukuk sistemlerinde uygu
lamaya sokmak, o üye devletin yasama veya yürütme organının 

yetkisindedir. O üye devletin iç hukuk sistemi, anayasa sistemi ne 
gerektiriyorsa; kanun mu çıkarılacak; kanun çıkarılacak, tüzük mü, 
yönetmelik mi, her neyse; yönergede yer alan ilkeler doğrultusun
da uygulamayı o üye devletin anayasa hukukuna göre ne gereki
yorsa yapılacaktır. 

Belli bir süre verilir : Mesela, 2 sene içerisinde bunu uygula
yın denir, eğer uygulamazsamz adalet divanına gidiliyor. Tüzükte 
ise yine komisyon önerecek, konseye gelecek 76/54 olacak, kabul 
edildi, resmi gazetesinde yayınlandı, bu artık 76/54 bulunduktan 
sonra bütün liye devletler için geçerli bir hukuk kuralı nite!iğ·ini ka
zanıyor ve artık tüzükte yer alan ilkelerin o üye devlette hukuk 
alanına sokulması için yasama organının veya yürütme organının 
herhangi bir karar almasına gerek olmuyor. 

Bu topluluk hukuk kurallarının doğrudan uygulanabilirliği ola
rak ifade ediliyor ve gayet tabii bu önemli bir yasama yetkisinin 
bir anlamda devri; ama o sadece antlaşmada öngörülen konularla 
kısıtlı olan bir yetkidir ve yine antlaşmada belirtilen kurallara uy
mak şartıyla, (76/54) oluyor, Lüksemburg karşı çıktı mı, Komisyo
nun getirdiği metin üzerinde bir değişiklik yapamıyorsunuz. önem
li bir yetkidir; ama konseyde bir Türk bakan bulunacaktır. Hatta 
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oy ağırlığı belkiele 10'un listünde olacaktır, oradaki mlizakerelere 
katılacaktır, komisyonda 2 üye Tlirk vatandaşı olacaktır ve ayrıca 
halen 15 bin kişinin çalıştığı ı,omisyon bürokrasisinde en az 2 bin 
Türk bürokratı her genel müdiirliikte her daireele görev alacaktır. 
O bakımdan, Türkiye Avrupa Topluluklarına tam liye olduğu zaman 
bUtun kurumlarda ve kuruluşlarda Türk vatandaşları orada buluna
cağı için karar alma mekanizmalarmda Türkiye bulunacak ve ora
da alınan kararları istediği şekilde etkileme imkanını bulabilecek
tir. 

Bugün toplulukta çalışan bin küsürden fazla Yunanlı memur 
akşam yatıp, sabah kalkıp ben Türkiye'ye ertesi gün nasıl bir iyi
lik yaparım diye düşünüyor ve biz bunun dışında, kalıyoruz. Türk 
diplomatları yapılan basııı toplantılarındaki metni toplayıp, haber 
almaya çalışıyoruz. 320 milyon nüfuslu dünyanın en büyük ticaret 
bloku çok önemli yetkilerle teşkil edilmiş bir Avrupa teşkilatının 

dışındayrz. işte buna liye olduğumuz zamandır ki, bütün karar me
kanizmalarında yer alma ve onları etkileme imkaııımız olacaktır. 

Şimdi, topluluk organları dediğimiz zaman; konsey, komisyon, ya
sama yetkisini işbirliği halinde kullanır, komisyon tasarıyı hazır

lar konsey e gönderir; fakat konsey kararı almadan önce mutlaka 
Avrupa Parlamentosunu danışmak zorundadır. 

(518 üyesi olan Parlamento Strasburg'ta genel kurul toplantı
ları yapmayı kararlaştırmıştır. Eskiden bir Strasburg'da, bir Lük
semburg'da toplanıyordu ve parlamento çalışanları «Seyyar siı·kle

re döndük, çünkü bir Lüksemburg'a, bir Strasburg'a gidiyoruz» di
yorlardı). Avrupa Parlamentosunu mutlaka danışılması gerekiyor. 
Komisyon bir tasarı hazırladı, bııım konseye gönderirken, bir met
nini de parlamentoyu gönderecektir. Parlamentoyu mutlaka danışıl
ması lazım, ama parlamentonun vereceği görüş, bağlayıcı değildir, 
istişari mahiyettedir. Danışılmazsa Adalet Divaııı o kararı iptal eder, 
usule aykırı bulur, ama daıuşılmış, uyulmamışsa bir problem teşkil 
etmez. Tek Avrupa senedi olarak ifade edilen 1986'da kabul edilen 
metin Roma Antiaşmasında bir değişiklik yapıp, Avrupa Parlamen
tosunun yetkilerini bir ölçüde artırmıştır. 

Eğer konsey parlamentonun gönderdiği goruşe aykırı bir ka
rar verecekse, ek bir altı aylık sürede bir uzlaşma prosedürü olsun, 
karşılıklı ara bulunmaya çalışılsııı denmektedir; ama, bunun sonucu 
olarak da, eğer bir uzlaşma olmazsa, yine konseyin dediği yapılır. 
Avrupa Parlamentosu aslııı(!a adı parlamento ise de yasama yetkisi 
yöktur, çok kısıtlı istişari yetkileri vardır. Danışma organı mahi-
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yetindedir ve o bakımdan hen ona tıçHa da lmş değil diyorum, yani 
adı parlamento olsa da pek yasama yetkisi olmayan bir kurnluştıır. 
Esas yasama yetkisi konseydedir ve üye devletler ve hükümetler 
bu yetkiyi asla parlamentoyla paylaşmak istemiyorlar ve mutlaka 
konseyde kendi milli menfaatlarını korumayı ve o doğrultudıı kıı

rar almayı savunuyorlar. 

Şimdi bütün bu söylediklerime rağmen, yine de hukuki açıdan 
76/54 olduğu ·zaman o karara katılmayan devlet, orada alınan ka
rarla bağlı, yani uluslarüstü yetkilerle teçhiz edilmiş bir organla 
karşı karşıyayız. O bakımdan belli bazı konularda karar alma me
kanizmasına etki edememiş olursak, o kararla bağlı olacağız. 

Fakat; 1965'de Fransa'da general De Gaulle zamanında çok 
ciddi bir kriz çıktı, hatta Avrupa topluluğu, Ortak Pazar çöküyor, 
kriz içerisindedir denildi, hakilmten çok ciddi bir krizdi ve FransB 
devleti, Fransa dışişleri bakanı konsey toplantılarını 6 ay süreyle 
boykot etti. Niçin? Orada alman bir karaı·da, Fransa azınlıkta kal
ması halinde, bu kendisi için bağlayıcı olacaktı; fakat, De Gaulle 
dedi ki, «Eğer Fransa hUkümetinin çok önemli milli menfaatlaı•ını 
ilgilendiren bir konu ise orada 76/54 oranı gerekli karar nisabı olsa 
dahi bir üye devletin fevkalade önemli milli menfaatlerini ilgilendi
ren bir konu söz konusu ise, bu karar almmamalıdır. 

Bu karar b-ağlayıcı değildir. Bu hukuki bir şey değil, fakat bir 
Lüksemburg anlaşması veya anlaşamadıldarı üzerinde anlaşma şek
linde nitelendirilen bir mutabakat olarak ortaya çıkmıştır ve ingil
tere Başbakanı da sürekli olarak son 10 yıl içerisinde direttiği konu
larda azınlıkta kalmasına rağmen, konseyde karar alınınasma mani 
olmuştur. istemediği bazı kararları çok önemli bulmadığı zaman bu
nu da bu arada kabul edelim, bu uzlaşma ortamı sağlayalım diye ka
bul etmiştir; ama o da bir emniyet silbabı gibi· ortada durmakta
dır. 

Aslında Türk yetkilileri, bakanları, komisyon üyeleri ve me
murları topluluk kurumlarmda görev aldığı zaman orada alman ve 
bugün hiçbir şekilde etki edemediğimi·z kararlar bize çok önemli et
kileri olan kararlardır. Bizim o kararları karar alma mekanizmasm
da etkileme imkanımız olacaktır. Bir de Adalet Divam (Bu Lahey
deki uluslararası adalet divanı ile karıştırılmaktadır). Lüksemburg' 
daki Avrupa Toplulukları Adalet Divaııı topluluğun hukuka uygun
luğunu, topluluktaki yasama işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağ
lamakla ilgili bir kuruluştur. Aslında bunun çeşitli işlevleri var. Bir 
anayasa mahkemesi niteliğindedir, bir danıştay niteliğindedir, bir 
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idare mahkemesi niteliğindedir, bir uluslararası mahkeme niteliğin
dedir. 

Şöyle ki, bJraz önce değindiğim tüzük, yönerge, antlaşmalara 
uygun olarak çıkma durumundadır. Eğer konsey veya komisyon 
kurucu antlaşmalara, yani toplulukların Anayasasına aykırı bir ka
rar, tilzük, yönerge çıkarırsa, herkes gidip bunu LUksemburg'da ip
tal ettiı·ebilir, bu bir Anayasa denetimi, antlaşmalara uygunluk de
netimidir. Aynı şekilde komisyonun idari nitelikteki tüm karar ey
lem ve işlemleri yine adalet divanının yargı denetimine tabidir. Bu
nun dışında topluluk hukukundan kaynaklanan mükellefiyetierini 
yerine getirmeyen üye devletlerden birine karşı bir başka üye dev
let orada dava açabilir. Bu çok başvurulan bir usul değildir; fakat, 
iki bağımsız devlet, iki Uye devlet birbirini Lilksemburg'da dava 
edebilmektedir. O, niteliğiyle uluslararası bir mahkeme niteliğinde
dir. Bir de ön karar diyebileceğimiz ı 77 nci maddede uygulanan bir 
hukuk vardır. Topluluk hukukunun tUm üye devletlerde aynı şekil
de uygulanması lazımdır. 

Nasıl, bugün Tlirkiye'de Yargıtay, Şebiııkarahisar mahkeme
siyle Hakkari mahkemesinin verdiği kararda aynı medeni kanunu 
uyguluyorsa, aynı şekilde yorumlanması gerektiğini denetliyorsa, 
topluluk adalet divanı da Yunan mahkemesindeki hakim Yorgo 
efendi ile !talyan mahkemesindeki sinyör Covanninin, ingiltere'nin 
peı·uklu hakimi Con'un ki, o başka bir hukuk sistemidir, Danimar
ka'daki başka bir hukuk sistemidir; fakat, aynı topluluk hukukunu 
uygularken, farklı uygulamalar olmasm diye üye devletlerden biri
nin milli mahkemesinde göriilen bir dava ile ilgili topluluk hukuku
nu ilgilendiren bir konu söz konusu ise o mahkemenin hakimi dos
yayı kapatarak Lüksemburg'a gönderebilir ve bu maddeyi llitfen 
bana yorumlayın diyebilir ve oradan gelecek kararda gayet tabii ki, 
bağlayıcıdır. Bu ortakların politikası konusundaki kararların uygu
lanmasından tutun da, rekabet hukukukuna kadar çeşitli uygulama
larla ilgili bu ön karar meselesiyle adalet divanına başvurulabilir. 

Bizim Anayasa Mahkemesine Türk milli mahkemelerinin Ana
yasaya aykırılık iddiasıyla gidişine benzer bir usUldUr; fakat belli 
başka özellikleri vardır. Gaı•et tabii Id, Avrupa Topluluğu kurum
larının tüm özelliklerine değinmek imkam yoktur. Si·zin sabrınızı 

da fazla zorlamak istemiyorum; fakat tartışma süresinde de soru 
sorarak bazı konuların açılması arzu edilirse, cevaplandırmaya ça
hşırım. 

Teşekkür ederim. 

39 



TBMM KUTUPHANESI

OTURUM BAŞKANI - Panel programına göre konuşmalar 

bitmiştir. 

Panel programına göre tartışma bölümüııdeyiz. Sorusu olan var 
mı efendim'/ Buyurını efendim. 

Osman Fikret ARKUN 

Marmara üniversitesi Erneidi öğretim üyesi. 

l~vvela bu toplantıyı hazırlayan üniversitemiz yöneticilerine ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili ve üyelerine 
teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, konuşmacıların sözlerinden, tebliğ

lerinden çok yararlandım, dolayısıyla kendilerine şükranlarımı arz 
ederim. 

Sayın dinleyiciler, bu işte en az yetkili bir kimse olarak lmrşı
ııızıı çıkıyorum. Avrupa Topluluğu, Avrupa Topluluğunun hukuki 
ilişkilerini maliye, muhasebe yönlerinden düşünilyorum; çünkü, bu 
konularda çalışmış, emek vermiş bir arkadaşınızım. Avrupa Toplu
luğu konuları dolayısıyla benim bir yan bilgimi teşkil eder, onun 
iGin huzuruııuza yetkisiz olarak çıkıyorum, mazur görülmesini dile
rim. Ancak, bir konuyu ortaya atmak istiyorum; Avrupa entegras
yonu, yani Avrupa biitlinlüğü ve bir de Avrupa Topluluğu vardır. 
Zannediyorum ki, bunlar ayrı ayrı konulardır, fakat bu Avrupa en
tegrasyonu içerisinde Avrupa ekonomisiyle ilgili bir kuruluş vardır, 
bu benim mesleğimle de ilgilidir. 

Bu kurıılufo Avrupa mali ve iktisadi muhasebe uzmanları bir
liğidir. Biııaeııaleyh, biz Avrupa entegrasyonunun içindeyiz, Avru
pa topluluğuna, yani ortak pazara katılmak iizereyiz, 1992'de inşal
lah katılacağız, fakat biz Avrupa •ropluluğunuıı bir parçası olan Av
rupa iktisadi ve mail muhasebe uzmanları birliğine paralel bir ku
ruluşa. sahip değiliz. Bunun için şimdiye kadar birçok çalışmalar 
yapıldı ve bu çalışmaları Maliye ve Gümrük Bakanlığı yapmıştır. 

Bu çalışmalar vergi konu ağırlığı ile yapılmıştır. Daha •ziyade 
ekonomik ağırlığı koıııılmadı. Zannediyorum ki, bugünkü iktidar 
partisinin raporunda da böyle bir ilk seçim raporlarında böyle bir 
kuruluşun lüzumuııa işaret edilmiştir ve fırsat düştiikçe Sayın Baş
bakaııımız da buna işaret etmiştir. Binaenaleyh, biz mademki bir
gün Avrupa Topluluğuna gireeeğiz, Avrupa Topluluğunun içinde ki, 
lııı lnıruluşa paralel bir kuruluşa sahip olmalıyız. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyelerinin lıuzuruııda bunu söylemek isti-
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yorum; zannederim ki, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Meclise böyle 
bir tasarı sunmuştur. 

Eğer biz böyle bir kuruluşu meydana getiremezsek, Avrupa 
Topluluğ·u ile ekonomik hareketlerde paralel bir çalışma durumuna 
zor gireriz. Muhasebe bir işletmenin mali hareketlerine direktif ve
ren bir unsurdur. işletmenin bütün hareket ve faaliyetleri orada 
toplamr ve orada dağılır ve orada işletme yöneticilerine direktif ve
rilir. 

Binaenaleyh, biz eğer bu organı kurmazsak ve bu organla Av
rupa ülkelerine paralel bir çalışmaya girmezsek, zannediyorum ki, 
Ortak Pazara girdiğimrz zaman mali yönden zorluklarla karşılaşmış 
oluruz. Bendeniz 1942 senesinde bu konuya el attım ve bugün Tür
kiye'de faaliyette bulunan ve dünya çapındaki kuruluşlara girmiş 
olan muhasebe uzmanları derneğinin kurucuları arasında yer almış 
bulunuyorum. 1977 senesinde Münih'te dünya muhasebe uzmanları 
teşkilatma girdik ve imza attı k; fakat, bir dernek olarak Bakanlar 
Kurulundan da müsaade aldık. Binaenaleyh, bu yeterli değildir. Bu 
iş kanuna dayanan kuruluşa göre yürütülmelidir. 

Şimdi, birtakım tebliğlerle sermaye piyasası vesair piyasaların 
denetimi düzenlenmek istenmektedir. Bu iş tebliğlerle, yönetınelik

lerle olmaz, bunun için bir kanun çıkarılmalı ve bu kanun ivedilik
le çıkmalı ve böylece dünyadaki bütün hareketlere paralel bir yön 
verilmelidir ve hatta bu birliğin Fransızca ismi vardır ve Avrupa 
Topluluğunun bir parçasıdır. Çok teşekkür ederim efendim. 

OTURUM BAŞKANI - Verdiğiniz izahattan dolayı çok teşek
kür ediyoruz. 

Başka sorusu olan var mı'? Buyurun efendim. 

Murat ÇIFTKAYA 

öğrenci. 

Söz verdiğiniz ıçın öncelilde teşekl<lir ederim efendim. Benim 
iki şıldı sornın vardır ve sorularıma cevap verilmesini rica ediyo
rum. Bilimsel demokrasi açısından ve akademik çevrenin, yaşanan 
gerçek hayattan kopuk kalmaması açısından sorularıının cevabını 

önemli görüyorum. 

Birincisi, şimdiye kadar her 10 senede bir demokratik hayatı 
kesintiye uğratan, ihtilaliere yasal dayanak teşkil eden Türk Silah
lı Kuvvetlerinin İçhi·zmet Kanununun 35 inci maddesi vardır. Bu 
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maddenin, yani kanun olarak var olan bu maddenin Avrupa Toplu
luğu hukuku karşısmdaki durumu ne olacaktır? 

ikincisi, Anayasamızın başlangıç kısmında yer alan ve başlan
gıç kısmı da Anayasadan sayılıyor; hiçbir ideoloji Atatürkçülük 
karşısmda korunamaz şeklindeki hüküm yine Avrupa Topluluğu 
hukuku karşısında nasıl bir duruma gelecektir. 

Sorularım bunlardır, teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI - Birinci sorunuza gelince, bir defa 35 
inci madde değil, 34 üncü maddedir ki, bu esas itibarıyla Anayasa
um milli savunmayla ilgili zannediyorum lll inci maddesinde bel
lidir, yani bu maddenin esasen anayasal bağlayıcılığı yoktur, yani 
anayasa sistemine baktığımız zaman Türkiye'de silahlı kuvvetler, 
silahlı kuvvetlerin başı olan Genelkurmay hükümet tarafından ta
yin edilir, hükümete bağlıdır. Türkiye'de Anayasa sisteminde as
keri iktidarın mülki iktidara tabi olması prensibi vardır. Türkiye 
bu konuda hiçbir istisna oluşturmaz. 34 üncü maddeye şu veya bu 
gücü vermek isteyenler olmuştur, ama hukuki gerçek bir kere bu
dur. Anayasaya baktığınız zaman askeri iktidar, siyasal iktidara ta
bidir. Onun için böyle bir endişeniz olmasın ve 34 üncü maddenin 
bu Anayasanın bu emredici hükmü karşısmda herhangi bir olum
suzluk oluşturmayacağı bir gerçektir. 

Atatürkçüliiğün diğer ideolojiler karşısıııda üstünlük arz etti
ği konusuna gelince : Burada da Anayasada öyle bir hüküm yoktur, 
yani Anayasada esas itibarıyla başlangıç kısmında Türk milletinin 
Atatürk ilke ve inkilaplarından esinlendiği söylenmiştir. Atatürk 
ilke ve inkilapları da zaten akla dayanan, milli egemenliğe dayanan 
ilkelerdir, yani Türkiye Cumhuriyetinin temelinde vardır, bu mü
cadele, milli egemenlik prensibi Türkiye'nin temelinde vardır. Ata
tiirkçülüğün mazide yaşanmış parlak tarihi bir olay mı olduğu, bir 
düşünce sistemi mi olduğu, bir ideoloji mi olduğu görüşü akademis
yenler arası tartışma konusudur. 

Yoksa Türk Anayasasıııda ve Türkiye'nin herhangi bir mev
ıuatında Atatürkçü ideolojinin üstiiıılliğü diye bir şey yoktur, ama 
Anayasamız laiklik ilkesine dayanelığına göre, milliyetçiliğe da
yandığma göre Türk milletinin ve devletinin birlik ve beraberliğine 
dayaııdığma göre; esas bu prensiplerdir, ifade edilmek istenen; 
ama, Anayasada ifade edilmiyor. Anayasada Atatürk ilkeleri ve in
ldlapları ifade ediliyor, Anayasamızda ruhuna bağlılık gibi ifadeler 
var; ama, daha sonra milli egemenlik prensibi yer alıyor, milletin 
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ve vatanııı bütünlüğü prensibi yer alıyor, milliyetçilik prensibi yer 
alıyor, laiklik prensibi yer alıyor. Bunlar da zaten bütün üniter dev
letlerde ve çağdaş devletlerde, çoğulcu demokratik devletlerde, mil
li devletlerde kabul edilen ilkelerdir. Bu bakımdan da herhangi bir 
şey yol<tur. Konu bundan ibarettir. 

Başka sorusu olan? .. Yok. 

Panelimizi düzenleyenlere, katılanlara, katkıda bulunanlara, te
şekkür eder, hepinize saygılarımızı sunarız. 

4., 
" 




