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GĐRĐŞ 

 

 Kendine has kuralları, süjeleri ve kurumları olan uluslararası hukuk, diğer 

bütün hukuk disiplinleri gibi gelişmekte ve yenilenmektedir. Tabii bu süreç 

içerisinde, uygulama alanı da paralel bir şekilde değişim göstermekte, devletlerin 

uygulamayı asla kabul etmeyecekleri düşünülen düzenlemeler hayata 

geçirilebilmektedir.  

 Devletlerin hangi düzenlemeleri iç hukuklarında uygulamaya 

geçirecekleri, hangilerini geçirmekten kaçınacakları tamamen onların egemenlik 

kavramına verdikleri anlam ve önemle ilişkili olmuştur. Egemenlik, bir olgu 

olarak devletin ortaya çıkmaya başladığı dönemlerden beri çeşitli tartışmalara yol 

açmış bir kavramdır. Zira devletlerin ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli kuramlar ortaya 

atılmış, öncelikle devletin halka karşı olan egemenliğine meşruiyet kazandırılmış, 

devletin egemen yetkilerini halktan aldığı ve halk adına kullandığı görüşü zaman 

içerisinde kabul görmüş, daha sonra halk adına kullanılan bu egemenliğin 

uluslararası toplumun diğer süjeleri karşısında sınırsızca kullanılamayacağı fikri 

ön plana çıkmıştır. Bir başka ifadeyle devletlerin mutlak bir egemenliğe sahip 

oldukları düşüncesi, aslında sınırlı bir egemenliğe sahip olmaları gerektiği 

görüşüne dönüşmeye başlamış ve zaman içerisinde uluslararası hukuk gelişim 

göstermiştir. 

 Bir hukuk dalının gelişim gösterebilmesi için öncelikle, kaynaklarının 

oluşması gerekmektedir. Her hukuk dalının olduğu gibi uluslararası hukukun da 

kaynakları vardır ve bunların nelerden ibaret olduğu zaman içerisinde ortaya 

konmuştur. Yalnız belirtildiği gibi kendine has özellikleri olması sebebiyle, 
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uluslararası hukukta iç hukuk düzenlerinde olduğu gibi yaptırım uygulamak 

mümkün olamamış, bu sebeple genel olarak anlaşmaya dayalı bir sistem 

kurulmaya çalışılmış, uluslararası antlaşmalar da farklı bir konuma gelmiştir. Bu 

açıdan uluslararası hukuk denildiği zaman ne anlaşılması gerektiği ve nasıl bir 

gelişim seyri izlediğinin incelenmesi pek çok sorunun cevabı için anahtar nitelikte 

olmuş, bu hukuk düzeni içerisinde uluslararası antlaşmaların işlevinin ve 

uygulanmasının incelenmesi ayrı bir önem kazanmıştır.  

 Uluslararası hukukun tarihsel gelişim sürecini etkileyen faktörlerden birisi 

ve belki de en önemlisi egemenlik kavramıdır. Aynı şekilde egemenlik kavramına 

verilen anlamın değişiminde de uluslararası hukuk önemli bir rol oynamıştır. Đşte 

birbiriyle böylesine girift ilişkiler içerisinde bulunması sebebiyle de uluslararası 

antlaşmaların iç hukuktaki etkilerini anlayabilmek için egemenlik kavramı 

üzerinde detaylıca durulması gerekmiştir. 

 Sosyal ve ekonomik bir kavram olan “küreselleşme” kavramının ortaya 

çıkmasıyla birlikte, dünya düzeni değişmeye başlamış ve bu değişim beraberinde 

hukukun da küreselleşmesini getirmiştir. Ekonomik olarak işbirliği içinde olmayı 

amaçlayan bölgesel entegrasyonlar, küreselleşmenin etkisiyle zaman içerisinde 

siyasal bir bütünleşme oluşturabilecekleri fikrine sıcak bakmaya başlamışlar ve 

ortak bir hukuk düzeni kurma ihtiyacını duymuşlardır. 

 Uluslararası ilişkilerin boyut değiştirmesi, uluslararası hukuk kavramından 

ulus-üstü hukuk kavramına geçiş sürecini başlatmıştır. Tabii bütün bu geçiş 

sürecinde, devletler araç olarak uluslararası antlaşmaları kullanmışlardır ve 

kullanmaya devam etmektedirler. Ulus-üstü hukuk kavramı kurumsal yapısı 

itibariyle şu an için tek örnek olan Avrupa Birliğiyle birlikte tam olarak anlamını 
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kazanmıştır. Devletler, uluslararası antlaşmalar yoluyla Avrupa Birliği’ni 

oluşturmuşlar ve birtakım yükümlülükler altına girmişlerdir. Bu yükümlülüklerin 

bağlayıcılığının daha da artması için atılan en önemli adım egemenlik yetkilerini 

sınırlamanın yerine devretmeye başlamaları olmuştur. Böylece artık, uluslararası 

antlaşmalardan doğan yükümlülüklerin iç hukuk düzenlerinde doğrudan 

uygulanması, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda etkin yaptırımlar 

uygulanabilmesi sürecini başlatmıştır. Özellikle Avrupa Anayasası oluşturulma 

çabalarının sonuçlanması durumunda devletlerin ulus-üstü hukuk karşısında aynı 

iç hukukta olduğu gibi hukuk süjeleri olabilmeleri yolunun açıldığı görülmüştür. 

  Bir başka önemli kavram da insan hakları hukukudur. Özellikle 20. 

yüzyıldan itibaren insan hakları kavramı da uluslararasılaşmaya başlamış ve 

küreselleşmeyle beraber bir başka dinamiği oluşturmuştur. Çeşitli bildiriler, 

uluslararası antlaşmalar, insana verilen değer üzerinde durup, bu konuda 

devletlere ağır yükümlülükler getirmişlerdir. Đşte insan haklarına ilişkin 

uluslararası antlaşmaların da farklı bir nitelik kazandığı gerçeği bu aşamada 

karşımıza çıkmaya başlamıştır. 

 Yalnız bu noktada öncelikle bir başka çelişkinin giderilmesi gereklidir. 

Uluslararası antlaşma hükümleriyle egemenliğin sınırlandırılması olgusunun, ulus 

üstü kuruluşlarla yapılan antlaşmalar sonucunda ortaya çıkan egemenliğin devri 

olgusundan farkının ortaya konması gerekmektedir. Sonuçta ulus-üstü 

kuruluşlarla yapılan antlaşmaların, o kuruluşa üye devletlerin iç hukukunda 

normlar hiyerarşisinde kanunlardan ve hatta bazen anayasadan üstün olması 

mümkünken, böyle bir kuruluşa üye olmayan devletler bakımından kendileri bir 

düzenleme getirmedikçe, ne kadar önem verilirse verilsin insan haklarına ilişkin 
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de olsa egemenliğin devrinin söz konusu olamayacağı, uluslararası antlaşmaların 

iç hukuktaki konumunu ancak devletlerin belirleyebileceği ayrı bir gerçektir. 

 Egemenlik ve uluslararası antlaşmalar hukuku konusunda yaşanan 

tartışmaları sonuçlandırabilmek için bir başka önemli kavram olan uluslararası 

sorumluluk konusunun da dikkate alınması gerekmektedir. Devletler, uluslararası 

antlaşmaları imzalayıp onaylamakla, bu antlaşmalardan kaynaklanan 

yükümlülüklere uygun davranmayı taahhüt ederler; ancak hiçbir uluslararası 

antlaşma, devleti bu antlaşmaya uygun davranmaya zorlayıcı nitelik taşıyamaz. 

Uluslararası antlaşmalar, devletlerin izin verdiği ölçüde iç hukuklarında uygulama 

gücü kazanırlar. Tabii buradan çıkan sonuç uluslararası antlaşmaların asla 

uygulanmayacağı değildir. Sonuçta bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda 

devletlerin uluslararası sorumlulukları gündeme gelecektir ve devletler şartların 

gerçekleşmesi durumunda, çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilecektir. Yalnız bu 

hususların hiç birisi uluslararası antlaşmalara iç hukuk düzenlemelerinden üstün 

bir konum kazandırmaz. Bir uluslararası hukuk düzenine üstünlük kazandıran, bu 

üstünlüğün iç hukuk düzeninde açıkça kabul edilmiş olmasıdır. 

Türkiye de uluslararası hukukun bir süjesi olarak, bir yanda küreselleşen 

hukuk anlamında, bir yanda Avrupa Birliği üyeliği sürecinde, iç hukukunu 

uluslararası düzene uyarlamaya çalışmaktadır. Bunun yolunun da öncelikle 

uluslararası antlaşmaların iç hukukunda etkin bir şekilde uygulanılması olduğunu 

düşünmektedir. 2004 yılı içerisinde gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri ile 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar konusunda ayrıcalıklı 

bir düzenleme getirerek, uluslararası insan hakları hukukuna ayrı bir önem 

vermiştir. Đşte uluslararası antlaşmaların Türk iç hukukundaki yeri her zaman 
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tartışmalı olmakla beraber, bu konuda yaşanan tartışmalar 2004 değişikliği sonrası 

meydana gelen yeni durum karşısında ayrı bir boyut kazanmıştır. Değişiklik 

öncesinde özellikle uygulamada meydana gelen çeşitli sorunlar ve çelişkili 

noktalar, bundan sonrada daha da artarak devam edecek gibi görünmektedir. 

 Uluslararası hukukun uluslararası antlaşmalar yoluyla uygulanması ve 

değişen dünya düzeni karşısında Türk iç hukukundaki uygulamaların ve 

eksikliklerin ele alınıp sorunun bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Đşte 

bu çalışmada da yukarıda bahsedilen bütün bu noktalarla ilgili çeşitli saptamalar 

yapılmış, uluslararası antlaşmaların iç hukuka etkisi hem genel olarak hem de özel 

de Türkiye açısından ortaya konulmuştur. 
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I. BÖLÜM 

 

 

ULUSLARARASI HUKUK – ĐÇ  HUKUK ĐLĐŞKĐSĐ VE ULUSLARARASI 

ANTLAŞMALAR 

 

I. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI, TERĐM SORUNU VE 

TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ: 

 

1. TANIM: 

 Uluslararası hukukun, üzerinde anlaşmaya varılan tam bir tanımı yoktur. 

Bu nedenle yapılan tanımlardan örnekler vermek daha açıklayıcı olacaktır. 

 Yapılan bir tanıma göre; kamu hukukunun bir dalı olarak uluslararası 

hukuk devletlerden ve uluslararası hukukun diğer süjelerinden bağımsız olarak 

genel veya özel bir uluslararası camianın meydana getirdiği, devlet üstü bir hukuk 

düzenini zorunlu kılan kuralları içerir.1 

 Pazarcı’ya göre uluslararası hukuk devletlere, uluslararası örgütlere, devlet 

niteliği kazanmamış örgütlenmiş topluluklara ve uluslararası toplumun bütününün 

çıkarlarını ya da paylaştığı değerleri ilgilendiren bireylere ilişkin durumlarda 

doğrudan bireylere yönelik kuralları kapsamaktadır.2 

 Gündüz de uluslararası toplumun esas itibariyle devletlerden oluştuğunu 

ancak uluslararası örgütlerin de bu toplumun önemli bir unsuru haline geldiklerini 

ve uluslararası hukukun fertler içinde haklar ve borçlar öngörmüş olduğunu 

dikkate alarak uluslararası hukuku, devletleri ve diğer uluslararası kişileri 

                                                 
1 CROZAT, Charles, Devletler Umumi Hukuku, Türkçe’ye çeviren Edip Çelik, Đstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Đsmail Akgün Matbaası, Đstanbul, 1950, s. 16  
2 PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, Turhan Kitabevi, 10. Baskı,  
Ankara, 2004, s.2 
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karşılıklı ilişkilerinde bağlayan ortak hukuk kurallarının bütünü olarak 

tanımlamıştır.3 

 Bunun gibi daha pek çok tanım yapılmıştır.4 Yapılan tanımlarda farklı olan 

noktalar bulunmakla beraber, hepsinde devletlerden ve uluslararası örgütlerden 

bahsedildiği görülmektedir. Dolayısıyla uluslararası hukukun tanımı yapılırken 

karşılaşılan güçlüğe rağmen diyebiliriz ki uluslararası hukuk, devletlerin ve 

uluslararası hukukun diğer süjelerinin ilişkilerini, bir düzene oturtma çabası 

içerisindedir. 

 

2. TERĐM SORUNU: 

 Uluslararası hukukun tanımı konusunda olduğu gibi adının 

belirlenmesinde de ortak bir zeminde  buluşmakta güçlük çekilmektedir. 

Uluslararası hukuku ifade etmek için geçmişten bu yana farklı terimler 

kullanılmıştır. Kullanılan bu terimler ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte 

ayrıca, bir hukuk sisteminin içinde de hukukçular tarafından farklı terimler 

kullanıldığı gözlenmektedir. 

 Fransa’da “Droit des Gens”, “Droit des Etats”, “Droit Public de l’Europe”, 

“Droit International”, “Droit Public International” gibi terimler kullanılmıştır. 

Bunların en çok kullanılanı “Droit des Gens” ve  “Droit International Public” tir.5 

 Đngilizler “International Law” ve Law of Nations” terimini kullanırken; 

                                                 
3 GÜNDÜZ, Aslan, Milletlerarası Hukuk – Temel Belgeler Örnek Kararlar-, Beta Yayınları, 
Beşinci baskı, Đstanbul, 2003, s. 2 
4 Diğer Tanımlar için bkz. ÇELĐK, Edip, Milletlerarası Hukuk, Đstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Fakülteler Matbaası, Đstanbul, 1962, s. 3-5; ALSAN, Zeki Mesud, Devletler Hukuku 
Dersleri, Siyasal Bilgiler Okulu Yayımları, Ankara, 1947, s. 21-22; AKĐPEK, Ömer Đlhan, 
Devletler Hukuku – Birinci Kitap Başlangıç- , Başnur Matbaası, Üçüncü baskı, Ankara, 1965, s. 
19-20 
5 bkz. ALSAN, a.g.e. , s.20; BĐLSEL, Cemil, Devletler Hukuku Giriş, Kenan Basımevi ve Klişe 
Fabrikası, Đstanbul, 1940, s. 6; PAZARCI, a.g.e. , s. 3   
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Almanlar “Völkerrecht” terimini kullanmaktadır. 

 Türk Hukukunda da yabancı hukuk düzenlerinde olduğu gibi farklı 

terimlerin kullanıldığı görülmektedir. “Beynelmilel Hukuk”, “Beyneddüvel 

Hukuk” “Hukuk-u Düvel”, “Hukuk-u Umumiye-i Düvel”, “Milletlerarası 

Hukuk”, “Devletlerarası Hukuk”, “Arsıulusal Hukuk”, “Devletler Umumi 

Hukuku”, “Güçler Arası Hukuk”, “Devletler Hukuku” “Uluslararası Hukuk” ve 

“Uluslararası Kamu Hukuku” gibi terimler kullanılmıştır.6 

 

3. ULUSLARARASI HUKUKA ATFEDĐLEN ÖNEMĐN 

DEVLETLER ARASI ĐLĐŞKĐLER VE EGEMENLĐK 

BAĞLAMINDA DEĞĐŞĐM SÜRECĐ 

 Her ne kadar bireyler arasında oluşturulan düzenin aynısı olmasa da, 

uluslararası hukukta da , uluslararası hukukun süjeleri arasındaki ilişkilerin belirli 

bir düzen içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bahsettiğimiz bu ihtiyacın 

karşılanması için değişik yöntemler izlenmiş ve farklı görüşler ortaya konulmuş, 

tüm bu durumlar da bir gelişim sürecinin yaşanmasını, yani uluslararası hukukun 

aşamalarının oluşmasını sağlamıştır.  

 Bugün anlaşılan anlamıyla uluslararası hukukun temelleri Batı kültürünün 

ve siyasal kurumsallaşmasının gelişiminde yatmaktadır.7 Düşünürler arasında bu 

konunun, on altıncı yüzyılda ihtiyaç göstermeye başladığı ve bu ihtiyacın modern 

ulus devletin evrimiyle birleştiği kabul edilir.8 Yani Avrupa’da egemenlik fikrinin 

gelişmesi ve bağımsız ulus devletlerin ortaya çıkışı, genel kabul görmüş davranış 

                                                 
6 bkz. ALSAN, a.g.e, s. 20; BĐLSEL, a.g.e. , s.9; PAZARCI, a.g.e. , s.4 
7 SHAW, M.N. , International Law, Grotius Publications Limited, Đkinci baskı, Cambridge, 
1986, s. 12 
8 O’BRIEN, John, International Law, Cavendish Publishing Limited, Đkinci baskı, London, 2002, 
s. 2 



 9

standartlarıyla, devletler arası ilişkilerin uyum içinde yürütülebilmesi ihtiyacını 

doğurmuş ve bu boşluğu uluslararası hukuk doldurmuştur.9 

 Henüz on altıncı yüzyıla gelmeden önce de topluluklar arasında bir takım 

düzen arayışları bulunmaktaydı. Heredot’un “Sessiz Ticaret Uyarlaması”nı tam 

olarak kabul etmek ve topluluklar arasında hiçbir hırsızlık ve uyuşmazlık 

olmaksızın ilişkilerin yürütülebileceği fikrini desteklemek o zamanlar için bile 

imkansız görünmekteydi. Kadeş’te Mısırlılar ile Hititler arasındaki anlaşmazlığı 

gidermek için  yapılan anlaşma ve bundan sonra yapılan pek çok anlaşma bunu en 

güzel şekilde örneklemektedir.10  

 Ortaçağlara gelindiğinde on altıncı yüzyıldan itibaren farklı bir bakış 

açısına sahip olunduğu görülmektedir. Bu zamandan sonra dini inançlar ve 

otoriteler sorgulanmaya, yeni bir dünya düzeninin temelleri atılmaya başlanmıştır. 

Adı geçen yüzyılda Hristiyan alemindeki birlikteliği kırılma noktasına getirecek 

türden hararetli ve akla dayalı tartışmalara şahit olunmuştur.11 Đspanya, Đngiltere 

ve Fransada ulus devletin yükselişi, ülkesel egemen birimlerin pekişmesini 

sağlamış, bu da egemen varlıkların birlikte, kabul edilebilir tarzda düzen içine 

sokulmasına daha çok ihtiyaç doğurmuştur.12 Bundan sonra da uluslararası 

hukukun gelişimine yön veren kavramların en önemlilerinden birisi egemenlik 

olmuştur.  

 1648 Westphalia Barış Antlaşmasından sonra gerçekleşen devlet 

uygulamalarının gelişimi ve onun etkisi altında doktrinin büyük çoğunluğu on 

                                                 
9 SHAW, a.g.e. , s. 13 
10NEFF, Stephen, “A Short History of International Law”, Inernational Law, derleyen EVANS, 
Malcolm D. ,  Oxford University Press, Birinci baskı, 2003, s. 32, 33 
11 O’BRIEN, a.g.e. , s. 6 
12 SHAW, a.g.e. , s. 19  
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dokuzuncu yüzyılda doğal hukuku radikal bir şekilde reddetmiştir.13 Pozitivist 

düşüncenin büyümesi, doğal hukuk anlayışının etkisinin azalmasıyla  ve güçlü bir 

şekilde siyasal faktörlerin uluslararası ilişkilere gereksizce sokulmasıyla aynı 

zamana denk gelmiştir.14  

On dokuzuncu yüzyılın iradeci ve pozitivist doktrini, sınırlandırılmamış 

devlet egemenliğinin kabulünün bir sonucudur. Çünkü devlet, uluslararası 

hukukun tek süjesi olarak görülmüş ve egemen olduğu için diğer devletlerle 

ilişkilerinde bağımsız kabul edilmiştir.15 Egemen devletler ilişkilerinde siyasal 

çıkarları doğrultusunda hareket edecekler, rızaları olmayan hiçbir kurala bağlı 

olmayacaklardı. Yani imzaladıkları uluslararası antlaşmalar ve varlığının önceden 

açıkça kabul edildiği uluslararası gelenek kuralları dışında onları sınırlandıran 

yasal bir zorunluluk yoktu.  

 Yirminci ve yirmi birinci yüzyılda ise uluslararası hukukun gelişmesi 

dönemin olaylarına göre şekillenmiştir. Yirminci yüzyıla hiç şüphesiz yaşanan iki 

dünya savaşı damgasını vurmuştur. Bu nedenle dönemi Birinci Dünya Savaşından 

sonra  fakat 1945 yılından önce ve 1945 yılından sonra olmak üzere ikiye ayırmak 

yerindedir. Ayrıca ikinci dünya savaşıyla birlikte dünya düzeni de değişmeye 

başlamış, küresel akımlar zaman içerisinde kendisini daha çok göstermiştir. Bu 

husus da uluslararası hukukun gelişimini hızlandırmış, bambaşka bir yöne çekmiş 

ve sahip olduğu önemi arttırmıştır. 

 1918 yılında I. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle devletler yaşanan kanlı 

                                                 
13 DEGAN, V. D. , Sources Of International Law, Martinus Nijhoff  Publishers, Birinci baskı, 
The Hague, London, 1997, s. 31 
14VON GLAHN, Gerard, Law Among Nations (An Introduction To Public International 
Law), Collier-Macmillan Limited, Üçüncü baskı, London, 1966, s. 148   
15 DEGAN, V. D. , a.g.e. , s. 31 



 11

olayların tekrarlanmaması için bir oluşum içine gitmeyi kararlaştırdılar. Çünkü I. 

Dünya Savaşı önceki savaşlardan farklı olarak çok fazla ölüme neden olmuş, 

savaşın devletler arasındaki anlaşmazlıklardan doğduğu görüşü kabul görmeye 

başlamıştır. Düşünülen oluşumun bir çözüm olabileceği görüşüne varılmış ve bu 

çözümün adı da Milletler Cemiyeti olmuştur. 1921 yılında Milletler Cemiyeti’nin 

bünyesinde, uyuşmazlıkların çözümü için “Milletlerarası Adalet Divanı” 

kurulmuştur.16 Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı’nın çıkması da göz önünde 

bulundurulursa, başarılı olamamıştır; ancak II. Dünya Savaşıyla beraber son 

bulmasına rağmen bir şeyin açığa çıkmasına yardımcı olmuştur ki; o da 

uluslararası ilişkilerin savaşlar olmaksızın bir düzen içerisinde yürütülebilmesi 

için hukuka daha çok önem verilmesinin ve devletlerin egemenliklerinin daha çok 

sınırlandırılmasının gerekliliğidir. 

 1945 yılında, II. Dünya Savaşı’nın hemen ardından, Milletler Cemiyeti’nin 

yerine Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Yeni Dünya düzeninin oluşumunda 

Birleşmiş Milletler çok büyük bir öneme sahiptir. Bugün hala görevini sürdüren 

yeni bir Dünya Mahkemesi, yani Uluslararası Adalet Divanı kurulmuştur.17 Tabii 

bunun haricinde daha başka önemli gelişmeler de olmuştur. Savaşa başvurulması 

hukuka uygun olmaktan çıkmış, barış ve güvenlik için kollektif  uygulamalar 

başlatılmıştır. Koloni ve benzeri toplulukların bağımsızlıklarını kazanması 

uluslararası hukukta bazı kuralların şekillenmesini veya yeniden şekillenmesini 

sağlamıştır. Uluslararası Đnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası Çevre Hukuku 

gibi daha pozitif alanlar da gelişme göstermiştir.18 Devletler böylesi alanlarda 

                                                 
16 O’BRIEN, a.g.e. , s. 23 
17 NEFF, a.g.m. , s. 52 
18 HARRIS, D. J. , Cases And Materials On International Law, Sweet & Maxwell Limited,  
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yapılan düzenlemelerle, daha fazla yükümlülükler altına girmişler ve uluslararası 

hukukun iç hukuklarında uygulanması konusunda daha net adımlar atmışlardır. 

 Adı geçen bütün bu hukuk dallarının ulusal hukuklarda uygulanmasının 

sağlanması da daha büyük bir önem arz etmektedir. Bunun için de devletler savaş 

döneminde yaşadıkları sıkıntıları yaşamamak için belirli tavizler vermişlerdir. 

Özellikle egemenlik yetkilerinin kullanımından vermiş oldukları bu tavizler, 

uluslararası hukukun uygulanmasının sağlanmasının ve değişen dünya düzeninin 

bir zorunluluğu olmuştur. Ulus devletin sonunun geldiğinin savunulmasına neden 

olan görüşlerin dahi ortaya atılmasına neden olan bu yeni dünya düzeni, 

uluslararası hukuk düzeninin etkisinin artmasını sağlamıştır. 

 

4. BĐR DÜZEN OLARAK ULUSLARARASI HUKUKUN 

UYGULANMASI 

 

Uluslararası Hukukun uygulanması ve bağlayıcılığı, onun bir hukuk olarak 

görülüp görülmemesi tartışmasıyla yakından ilişkilidir. Günümüzde özellikle 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak müdahalesi sonrası, bir devletin diğerlerine 

oranla daha güçlü olduğu dönemlerde dilediğini yaptığı ve hukuka bağlı 

olmaksızın hareket ettiği hususlarında ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Bu 

tartışmaların ortaya çıkmasının temelinde, uluslararası hukukun kendine özgü 

yapısının göz ardı edilmesi önemli rol oynamaktadır. 

Her şeyden önce, uluslararası hukuk iç hukuktan farklı olarak gerçek 

kişilerin değil, uluslararası hukukun süjelerinin ilişkilerini düzenlemektedir ve hiç 

şüphesiz asli süje de devlettir. Devlet, egemen bir yapıdır, dolayısıyla tutumunu 

                                                                                                                                     
Beşinci baskı, London, 1998, s. 16 
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ancak kendi istediği şekilde ve uluslararası yükümlülükleri oranında belirleme 

serbestisine sahiptir. Bu noktada asıl eleştirilen merkezi bir otoritenin ve yasaların 

oluşturulduğu diğer hukuki kurumların yokluğudur.19 Bu sebepten ötürü bir 

devleti, herhangi bir davranışta bulunmaya veya bulunmamaya zorlayabilmek için 

iç hukuktaki gibi müeyyidelerin uygulanması olanağı yoktur. Daha sonra ikinci 

bölümde anlatılacağı üzere çeşitli yaptırım yöntemleri vardır; ancak bu yöntemler 

yapı itibariyle farklıdır. Bu açıdan uluslararası hukukun iç hukukla olan ilişkisi 

dikkatli bir şekilde ele alınmalı, ikisi arasındaki farklar, ortak hareket noktaları, 

çatıştıkları noktalar ve bu çatışmanın nasıl giderilebileceği ortaya konmalıdır. 

 

II. ULUSLARARASI HUKUKUN UYGULANMASINDA ĐÇ HUKUKA 

YANSIMALAR: MONĐST VE DUALĐST GÖRÜŞLER 

DOĞRULTUSUNDA BĐR DEĞERLENDĐRME 

 

 Dünya üzerinde var olan hukuk sistemleri, benzer özellikler taşımakla 

birlikte, şüphesiz birbirinden farklı yapılara ve özelliklere sahiptirler. Ulusal 

hukuk düzenleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar ve çatışmalar, devletlerin 

egemen süjeler olması göz önüne alınarak, yine o devletlerin iç hukuklarında 

yapacakları düzenlemelerle bir çözüme kavuşturulabilecektir. Đşte Uluslararası 

Hukukun, Uluslararası Özel Hukuktan ayrıldığı bu noktada Uluslararası Hukukta 

oluşturulmuş kuralların iç hukukla çatışması durumunda böylesi kesin bir çözüme 

ulaşmak mümkün olamamaktadır. Çeşitli fikir ve görüş aykırılıkları kendisini 

göstermekte ve konuyla ilgili fikir birliğine ulaşılamamaktadır.  

 Uluslararası Hukukun, iç hukuk karşısındaki konumu hakkında, tarihsel 

                                                 
19 LEVI, Werner, Contemporary International Law: A Concise Introduction, Westview Press, 
Boulder, Colorado, 1979, s. 17  
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süreç göz önüne alınarak savunulan en önemli iki görüş, “Monist” ve “Dualist” 

görüşler olmuştur. Bu görüşler, uluslararası hukukla iç hukukun ayrı hukuk dalları 

olup olmadığı tartışmaları temel alınarak şekillenmiştir. 

 

1. DUALĐST GÖRÜŞ 

 1789 Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çıkan mutlak egemenlik anlayışı, 

devletin sınırsız egemenliği görüşünü savunmuş ve dolayısıyla uluslararası 

hukukun doğrudan iç hukukta uygulanmasını reddeden bir doktrin ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu noktada Jellinek, hukukun tek ve üstün kaynağının devlet 

olduğunu belirtmiş ve geliştirmiş olduğu kendi kendini sınırlandırma kuramıyla, 

devleti, egemenlik kavramından vazgeçmeden uluslararası hukuka bağlamayı 

amaçlamıştır.20 Dualist görüşü savunan yazarlar da düşüncelerini ortaya atarken 

Jellinek’in egemenlik anlayışından etkilenerek hareket etmişlerdir. 

Dualist (ikici) görüşe göre uluslararası hukuk ve iç hukuk birbirinden ayrı 

iki hukuk dalıdırlar. Bu görüşün en önemli iki savunucusu Triepel ve 

Anzolottidir. Triepel, iç hukuk ve uluslararası hukukun tamamen bağımsız iki 

sistem olduğu görüşündedir. Öncelikle yönettikleri belirli sosyal ilişkiler 

bakımından ayrıldıklarını, iç hukukun bireylerle uğraştığını, uluslararası hukukun 

devletler arasındaki ilişkileri düzenlediğini iddia etmiştir. Đkinci olarak hukuki 

temellerinin farklı olduğunu, iç hukukun sadece devletin kendi iradesiyle 

oluştuğunu, uluslararası hukukun kaynağını devletlerin ortak veya karşılıklı 

iradelerinden aldığını savunmuştur.21 Anzolotti’ye göre iç hukukla uluslararası 

                                                 
20 GÖNENÇ, Levent, Anayasa Hukukunda Yeni Eğilimler: Milletlerarası Anayasa Hukuku, 
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 
s. 25 
21 STARKE, J. G. , “Monism And Dualism In The Theory Of International Law”, BYBIL, 
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hukukun iki ayrı hukuk düzeni oluşu, bunların her birinin mecburilik kuvvetini 

farklı temel normlardan almalarından kaynaklanmaktadır.22 Bu görüşler, 

uluslararası hukuk ve iç hukukun birbirinden farklı alanlar olduğu ve aralarında 

teorik olarak çatışma olamayacağı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.23 Yani dualist 

görüşün varmış olduğu sonuç, uluslararası hukuk kurallarının iç hukuk 

düzenlerinde doğrudan etkili olamayacağı, ilişkilerini düzenledikleri kişileri ve 

kaynakları değişik bu iki düzenin birbirinden ayrı olduğu, sıkı bir temas içinde 

bulunduğu fakat hiçbir zaman birbirine karışmadığıdır. Devletlerin yapmış olduğu 

işlemler hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka uygun olabileceği gibi, 

devletlerin uluslararası hukuk düzeninde sorumluluklarının doğmasına neden 

olacak şekilde iç hukuka uygun olduğu halde uluslararası hukuka aykırı olabilir 

veya iç hukuk bakımından birtakım sorunlar yaratacak şekilde uluslararası hukuka 

uygun fakat iç hukuka aykırı olabilir.24 

Dualist görüş iki açıdan eleştirilmektedir. Öncelikle uluslararası hukukun 

iç hukuktan tamamen ayrı ve bağımsız olmadığını, gerektiğinde uluslararası 

hukukun bireyler arasındaki ilişkileri de düzenleyebileceğini savunmaktadır. 

Ayrıca uluslararası hukuka aykırı iç hukuk kurallarının geçerli olabileceği tezi de, 

bu geçerliliğin geçici olduğu ve aykırı kuralların uluslararası hukukla 

uyumlaştırılması gerektiği yönünden eleştirilmektedir.25  

2. MONĐST GÖRÜŞ 

 Uluslararası hukuk ve iç hukukun birbirine karşı konumunu açıklayan 
                                                                                                                                     
vol. 17, 1936, s.70 
22 TOLUNER, Sevin, Milletlerarası Hukuk Đle Đç Hukuk Arasındaki Đlişkiler, Đstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Sulhi Garan Matbaası, Đstanbul, 1973, s. 24 
23 O’CONNELL, Daniel P. , “The Relationship Between International Law And Municipal 
Law”, The Georgetown Law Journal, vol. 48, 1960, s. 436 
24 ÇELĐK, a.g.e. , s. 47 
25 AKĐPEK, a.g.e. (Birinci Kitap) , s. 22,23 
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ikinci görüş ise monist görüştür. Monist görüş, dualist görüşün savunduğu 

devletin egemenliğini kendi iradesiyle sınırlandırdığı görüşünün yetersiz olduğu 

noktasından hareket etmiştir. Bunun içinde devletlerin süjesi olduğu uluslararası 

hukukun kaynağını ve bağlayıcılık gücünü irade dışında aramıştır. Yani 

devletlerin iradesi dışındaki birtakım etkenler, devletin egemenlik yetkilerinin 

sınırlandırılmasını sağlamaktadır. 

Monist görüşe göre uluslararası hukuk ve iç hukuk birlikte tek bir hukuk 

düzenini oluşturmaktadırlar. Tabii böylesi bir düzende hangisinin ötekine üstün 

olduğu tartışma yaratmaktadır. Bu aşamada bu tartışmanın yanı sıra bir de 

uluslararası hukukun iç hukuktan üstün olduğunu savunanların yanı sıra, iç 

hukukun uluslararası hukuktan üstün olduğunu da savunanlar vardır.26  Đlk bakışta 

birbirinden ayrı gözüken iki normlar sistemini tek bir sisteme dahil saymak için 

ya bunlardan birinin diğerine tabi olması ya da bunların bir eşitlik içerisinde 

olması gerekmektedir. Birinci halde tabi sistemin normları, geçerliliklerini diğer 

sistemin normlarından alırlar. Đkinci halde yani iki sistemin eşit varsayılması 

durumunda ikisinin de geçerlilik alanlarının tespiti ve bu sebeple de bunlardan her 

birinin geçerlilik alanlarını düzenleyen ve aralarındaki eşitlik ilşikilerini kuran 

üçüncü ve her ikisinden üstün bir normlar sisteminin varlığını kabul etmek 

gerekir.27  

Monist görüş daha çok Kelsen’le beraber anılmaktadır. Kelsen, hukuk 

                                                 
26 Austin, Uluslararası Hukuk için, hukuk kelimesinin kullanılmasına dahi karşı çıkmış ve iki 
düzenin çatışması ihtimalinin olmadığını savunmuştur. Beghom da Uluslararası Hukukun, devlet 
iradesinden kaynaklandığını ortaya koymuş ve bu yüzden Uluslararası Hukukun Đç hukuktan 
türediğini savunmuştur. ( O’CONNEL, a.g.m. , s.437) 
27 ÇELĐK, a.g.e. , s. 50 
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düzeninin bütünüyle tek bir düzene vücut vermekte olduğunu vurgulamaktadır.28  

O’na göre uluslararası hukuk düzeni ile ulusal hukuk düzeninin tek bir sistem 

teşkil etmesi eşitlik ilişkisi ile değil bir tabiyet ilişkisi ile mümkündür. Çünkü 

eşitlik ilişkisi üçüncü ve üstün bir normlar sisteminin varlığını gerektirir ve böyle 

bir sistem henüz kurulmamıştır.29 Hukuk bilimi açısından, hem iç hukuka 

üstünlük tanıyan yorum hem de uluslararası hukuka üstünlük tanıyan yorum 

yapılması mümkündür. Bu yorumlardan hangisinin doğru hangisinin yanlış 

olduğuna, hukuk biliminin araçlarıyla karar verilemez. Bu iki yorum arasında 

ancak tercih yapılabilir ve yapılacak tercihte etik ve politika etkili olur.  

 

3. MONĐST VE DUALĐST TEORĐLERĐN ETKĐLERĐ 

Teorik düzeyde yaşanan bu tartışmalar kesin bir çözüm üretmekten veya 

cevap bulmaktan uzak olmakla beraber, uygulamada yön gösterici olmak 

bakımından fayda sağlamaktadır. Zaten yapılan yorumlar da, görüldüğü üzere 

devletin egemenliğine verilen anlama göre değişmektedir. Devletin mutlak 

egemen olması gerektiğini savunanlar genellikle dualist görüşe yakın 

durmuşlardır. Zira onlara göre devlet mutlak egemendir ve egemen yetkileri 

sınırlandırılamaz. Özellikle bir devletin iç hukukunda uluslararası hukukun 

getirmiş olduğu yükümlülüklerin uygulanması beklenemez. Zira uluslararası 

hukukla iç hukukun süjeleri farklıdır. Uluslararası hukuk ancak devletler arası 

ilişkileri düzenleyebilir, iç hukukta ise devletin egemenliği ile altındaki kişilerin 

ilişkisi tamamen iç hukukun konusu olabilir. 

Bunun yanı sıra monist görüşe göre bireyler de uluslararası hukuk 

                                                 
28 SHAW, a.g.e. , s. 99 
29 ÇELĐK, a.g.e. , s. 50 
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açısından belirli haklara sahip olabilirler. Uluslararası hukuk düzeninin ulusal 

hukuk düzenlerine yüklemiş olduğu yükümlülükler her zaman devletlerin 

birbirlerine karşı davranış biçimlerinde kendilerini göstermez, aynı zamanda 

devletlere, o devletlerin ülkesinde yaşayan insanlara karşı da belirli şekillerde 

davranma yükümlülüğü getirebilir. Özellikle günümüzde temel hak ve 

özgürlüklerle ilgili olarak devletler, belirli davranış biçimleri dahilinde hareket 

etmek zorunluluğuyla karşılaşmakta, aksi takdirde uluslararası sorumlulukları 

gündeme gelmekte, yüklü tazminatlar ödemek durumunda kalmaktadırlar; ancak 

bu husus da her zaman uluslararası hukukun iç hukuk düzenlerinde doğrudan 

uygulanabileceği anlamına gelmemektedir. Yirminci yüzyılda meydana gelen 

yeni akımlar ve özellikle de küreselleşme çerçevesinde devletlerin egemenlik 

anlayışları değişmektedir. Çeşitli uluslararası yapılanmalar ortaya çıkmaktadır. 

Uluslararası düzende devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerine göre bazen dualist 

bazen de monist düzenin etkileri görülebilmektedir. Yalnız bugün için gözle 

görülür olan, bu teorilerin tek başına yetersiz olduğu; fakat günümüzde 

uluslararası ilişkilerin oluşumunda yer alan egemenlik kavramının ortaya konması 

açısından son derece yararlı olduklarıdır. Artık mutlak egemenlik anlayışı, yerini 

sınırlandırılmış bir egemenlik anlayışına ve hatta yerine göre devredilmiş bir 

egemenlik anlayışına bırakmaktadır. Sınırlı bir egemenlik anlayışında devletlerin 

uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükler yüklenmeleri ancak onların 

iradeleriyle gerçekleşirken; egemenliğin devrinde uluslararası veya ulus-üstü 

kuruluşların almış oldukları kararlar doğrudan ulusal hukuk düzenlerinde 

kendilerini göstermektedir. Bu hususlar, ikinci bölümde detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. 
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III. ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI 

 

Uluslararası Hukukun kaynaklarını Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 

38. maddesinin birinci bendinden  çıkarabilmek mümkündür. Bunlar; Uluslararası 

Antlaşmalar, Uluslararası Örf ve Adet Hukuku Kuralları, Hukukun Genel Đlkeleri 

ve Đçtihatlar ve Doktrindir. Bu kaynaklar arasında da ikili bir ayrım yapılmaktadır. 

Uluslararası Antlaşmalar, Hukukun Genel Đlkeleri ve Örf Ve Adet Hukuku 

Kuralları Uluslararası Hukukun “Asli Kaynaklarını” oluştururken, Đçtihat ve 

Doktrin “Yardımcı Kaynaklarını” oluşturmaktadır.  

 

1. ULUSLARARASI HUKUKUN ASLĐ KAYNAKLARI: 

 

A. Uluslararası Antlaşmalar 

 Uluslararası hukukun asli kaynaklarından en önemlisi uluslararası 

antlaşmalardır. Uluslararası antlaşmalar aşağıda ayrı bir başlık altında 

anlatılacağından burada sadece adının belirtilmesiyle yetinilmiştir. 

 

B. Uluslararası Örf ve Adet Hukuku Kuralları 

 Uluslararası örf ve adet hukuku kurallarının hepsi devletlerin ve diğer 

uluslararası hukuk kişilerinin uygulamalarında ve devletler arası ve diğer 

uluslararası ilişkilerin düzenlenmesinde kendilerini gösterirler.30 Uluslararası Örf 

ve Adet Hukukunun oluşması için iki ögenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu 

ögeler maddi ve psikolojik ögelerdir. Maddi öge, örf ve adet hukukunun genel 

uygulamasıdır. Yani aynı durumlarla karşılaşılması durumunda, aynı 

                                                 
30 DEGAN, a.g.e., s. 142 
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davranışlarda bulunulması anlamına gelmektedir.31 Psikolojik ögeyse “opinio 

juris” tir. Yani sürekli aynı şekilde tekrarlanan davranışların, hukuken bağlayıcı 

olduğu ve buna uyulması gerektiği yönünde bir inancın varlığıdır.  

 

C. Hukukun Genel Đlkeleri: 

Pozitif hukuk kuralları, henüz hayal edilemeyen sosyal ve bilimsel olaylar 

göz önünde tutulduğunda, somut olayların çözüme kavuşturulması aşamasında 

yetersiz kalabilmektedir. Adaleti sağlayabilmek için, hukuk, açıkça yazılı bir 

şekilde düzenlenmiş olayların yanı sıra, düzenlenmemiş bu olaylara da bir çözüm 

bulmak zorundadır. Bundan dolayı hukuk sistemleri, söz konusu boşluğu 

doldurabilmek için hukukun genel ilkelerine başvurma ihtiyacı duymaktadır32 

Geçerliliğinin yasadan veya bir başka pozitif hukuk kaynağından çıkarılamaması 

itibariyle de hukukun genel ilkeleri kendine özgü bir yapıya sahiptir.33 

 

2. ULUSLARARASI HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI: 

Daha öncede belirttiğimiz üzere Uluslararası Hukukun Yardımcı 

Kaynakları Đçtihat ve Doktrindir.   

Đçtihat, mahkeme kararı anlamına gelmektedir. Uluslararası Hukuka 

kaynaklık eden mahkeme kararları sadece uluslararası mahkeme kararları 

olmayıp, hakem kararları ve ulusal mahkeme kararları da bu işlevi 

görebilmektedir.34 Mahkemelerin yetkileri ve verdikleri kararların ne zaman ve ne 

                                                 
31 VILLIGER, Mark E., Customary International Law And Treaties (A Manual on the Theory 
and Practice of the Interrelation of Sources), Kluwer Law International, Đkinci baskı, The 
Hague/London, 1997, s. 17 
32 GARDINER, Richard K., International Law, Longman Law Series, London/New York, 2003, 
s. 122 
33 OTT, David H., Public International Law In the Modern World, London, 1987, s. 27 
34 PAZARCI, Hüseyin, a.g.e.(1. Kitap), s.255 
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kadar bağlayıcı olduğunu taraflar önceden belirler. Örneğin Uluslararası Adalet 

Divanı’nın yargılama yetkisi sahip olması her olay bakımından devletlerin 

uyuşmazlığı mahkeme önüne taşımalarına bağlıdır ve verilen karar o olayla sınırlı 

olarak tarafları bağlar.35  

Doktrin de bir başka yardımcı kaynaktır. Çeşitli ülkelerin düşünürleri ve 

bilim adamları uluslararası hukukun gelişimine ve yeni kuralların oluşturulmasına 

yardımcı olmaktadırlar. Doktrinde savunulan ve üretilen fikirler, bir Uluslararası 

Örf ve Adet Hukuku Kuralının varlığı için kanıt da teşkil edebilecektir.  

 

IV. ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR: ANLAMI VE BENZER 

KAVRAMLARDAN FARKI 

 

1. ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR VE ONU OLUŞTURAN 

UNSURLAR 

1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 

birinci bendinin (a) alt bendinde uluslararası antlaşma tanımlanmaktadır. Buna 

göre uluslararası antlaşma “ister tek bir belgede, isterse iki veya daha fazla alakalı 

belgede yer alsın ve (kendine) özgü ismi ne olursa olsun, devletler arasında yazılı 

şekilde akdedilmiş ve uluslararası hukuka tabi olan uluslararası anlaşma 

demektir.”36 Bu tanımdan, bir antlaşmanın birtakım unsurlara sahip olduğunu 

görmekteyiz.  

Bir uluslararası antlaşmanın varlığından söz edebilmek için her şeyden 

önce o antlaşma bir uluslararası anlaşmayı içinde barındırmalıdır. Anlaşma, 

tarafların uyuşan iradeleridir ve bu irade ifade edilmelidir. Çünkü hukuk, sadece 
                                                 
35AKEHURST, Michael, A Modern Introduction to International Law, Unwin Hyman, Altıncı 
Baskı, Boston/Sydney, 1987, s. 36 
36 BOZKURT, Enver, Devletler Hukuku Mevzuatı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2004 
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tarafların düşüncelerinde olan, ifade edilmemiş durumlara uygulanamaz.37 Her 

antlaşma bir anlaşma içermekle birlikte her anlaşmanın antlaşma olduğunu 

söyleyemeyiz. Bir anlaşmanın antlaşma sayılabilmesi için uluslararası hukuk 

karakterinin olması gerekmektedir.38 Bunun ne anlama geldiği diğer unsurları da 

incelendiği zaman daha iyi anlaşılacaktır. Đç hukukta, anayasa, yasa veya bazı 

devlet uygulamaları sonucu antlaşmalar, devletler arası, hükümetler arası, 

bakanlıklar arası veya idari antlaşmalar gibi çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. 

Ancak Viyana Sözleşmesi Antlaşmaları kendine ait özellikleri olan genel bir 

şekilde tanımlamıştır.39  Yani böyle ayrımlarda bulunmamaktadır, dolayısıyla 

bunun uluslararası hukukta hukuki bir önemi yoktur.  

1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ne göre bir başka koşul, 

antlaşmaların devletler arasında yapılmış olmasıdır.40 BĐLSEL de uluslararası 

hukuk tanımını yaparken sadece devletlerden bahsetmiştir. Ona göre “Devletler 

arasında hukuk bağları kuran antlaşmalara Uluslararası Antlaşma 

denilmektedir.”41 Yalnız günümüzde bir uluslararası antlaşma, bir devletle bir 

başka uluslararası hukuk süjesi yani uluslararası örgütler arasında yapılmış 

                                                 
37 REUTER, Paul, Introduction to the Law of Treaties, Pinter Publishers, New York/London, 
1989, s. 23 
38 KLABBERS, Jan, The Concept of Treaty in International Law, Kluwer Law International, 
The Hague/London, 1998, s.51 
39 AUST, Anthony, Modern Treaty Law And Practice, Cambridge University Press, 2000, s. 14 
40 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin yanı sıra bir de 21 Mart 1986 tarihli 
Devletlerle Uluslararası Örgütler arasında veya Uluslararası Örgütler arasında Viyana Antlaşmalar 
Hukuku Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu Sözleşme henüz yürürlüğe girmemiştir, bu sebeple çalışma 
boyunca 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ne değinilmiş; ilgili yerlerde de 
1986 tarihli Sözleşmeye de yer verilmiştir. 1986 tarihli Sözleşme genel olarak uluslararası 
örgütlerle yapılan uluslararası antlaşmalara yer veren bir kodifikasyon çabasıdır. 
41 BĐLSEL, Cemil, Devletler Hukuku(Üçüncü Kitap)-Devletler arasında Andlaşmalar, 
Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Đstanbul, 1936, s. 6; burada BĐLSEL, KRAUS’un 
“enternasyonel hukuk antlaşmaları, taraflar arasında enternasyonel hukuk borçları yaratmak için 
yapılan bir uyuşma ile enternasyonel hukuk kommünote üyeleri arasında borçlar doğurucu irade 
bağlanmalarıdır.” Şeklindeki tanımı eleştirmektedir. O’na göre Antlaşmanın tarafları sadece devlet 
olarak sınırlandırılmazsa, emperyalist bir döngü içinde olacağımızı düşünmektedir.  
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olabileceği gibi birden fazla uluslararası örgüt arasında da yapılabilir. Daha doğru 

bir ifadeyle uluslararası örgütler uluslararası antlaşma yapabilme yetkisine 

sahiptirler. Fakat bu durum 1969 Viyana Sözleşmesinde belirtilmemiştir.42   

Burada dikkate alınması gereken bir başka noktada uluslararası veya çok 

uluslu bir şirketle gerçekleştirilen irade uyuşmaları, bir tarafı devlet olsa bile 

antlaşma olarak nitelendirilemez.43 Tabii buradan da sadece devletin, değil aynı 

zamanda devlet başkanının, hükümetin veya bazı kurumların da devletin adına 

hareket edebileceği göz önünde tutulmalıdır.44 

 Bir başka koşul, antlaşmanın uluslararası hukuk karakterinin 

bulunmasıdır. Taraflar, uluslararası hukuk altında yükümlülükler yaratma niyetine 

sahip bulunmalıdırlar.45 Daha önce belirttiğimiz uluslararası anlaşma, uluslararası 

hukuk kurallarına uygun olarak ve uluslararası hukuk çerçevesinde hukuksal 

sonuçlar doğurmak üzere yapılmış olmalıdır.46 

 

 

 

2. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN BENZER 

KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

 Ögeleri ve anlamı üzerinde durduğumuz uluslararası antlaşma terimi 

                                                 
42 AUST, a.g.e., s. 15 -16  
43 UAD 22 Temmuz 1952 tarihli Anglo Iranian Oil Co. Davasında verdiği kararında, UAD 
Statüsünün 36. maddesinin 2. paragrafı uyarınca Đngiltere ve Đran’ın Divan’ın isteğe bağlı olan 
yargılama yetkisini kabul edebileceklerini, Đran’ın bizzat kendisinin bir Antlaşmadan doğan bir 
uyuşmazlığı Divan’ın önüne getirebileceğini; ancak Anglo Iranian Petrol Ortaklığının uluslararası 
hukuk süjesi olmadığından dolayı, yargılama yetkisinin bulunmadığını belirtmiştir. (konu için bkz. 
http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/iukisummary520722.htm)  
44 Burada ayrıca belirtilmelidir ki; sürekli tarafsız devletin ve federe devletinde belirli koşullar 
altında Antlaşma yapma yetkisi bulunmaktadır. Buna göre sürekli tarafsız devlet, bu özelliğini 
etkilememek koşuluyla Antlaşmaya taraf olabilirken; federe devletler, hukuksal statülerini 
düzenleyen antlaşma ya da anayasalarının izin vermesi durumunda antlaşmalar yapabilirler. 
(Pazarcı, a.g.e. (1.Kitap), s. 109-110)  
45 AUST, a.g.e., s.17 
46 PAZARCI, a.g.e., s. 110 
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uygulamada başka terimlerle karıştırılabilmektedir. Bu nedenle burada, bu 

terimlerin ne anlama geldiklerini ve antlaşma teriminden farklarını açıklayacağız. 

 Antlaşmayla en çok birbirine karıştırılan terimlerden birisi “anlaşma”dır. 

Anlaşma, belirli, sınırlı ve daha çok politik konular üzerinde uyuşmaların 

yapıldığı belgelere verilen addır.47 Sözleşmeden farklı olarak daha sınırlandırılmış 

ve daha az kalıcı konularda kullanılan bir araçtır.48  

Sözleşme, antlaşmanın biçimsel ve teknik özelliklerine sahip olup, içerik 

bakımından ondan ayrılmaktadır. Genellikle çok taraflı nitelik taşıyan, önemli 

konuları düzenleyen ve kural koyucu nitelikteki antlaşmaları ifade etmektedir.49  

 Antlaşma en üst ve bağlayıcı terim olarak görülürken pakt (misak) ve şart 

gibi birtakım türev terimlerde ortaya çıkmıştır.50 Pakt51, bir çeşit antlaşma ya da 

sözleşmedir. Kullanılış şekli göz önüne alındığında daha çok uluslararası yaşamın 

düzenine ilişkin uyuşmalar için kullanılan bir terim olduğu anlaşılır.52 

 Şartsa, yine pakt kelimesi gibi uluslararası yaşamı düzenleyen temel ve 

kurucu nitelikli antlaşmaları belirtmektedir.53 

 Bir başka kavramsa protokoldür. Protokol, çok sınırlı veya detaya ilişkin 

işler için düzenlenen54 ya da bir ana antlaşmayı tamamlayıcı55 nitelikte olan, 

bazen  antlaşma hükümlerini uygulamak bazen de belirli bir hüküm koymak için 

                                                 
47 BĐLSEL, a.g.e.(1936), s. 13; ALSAN’a göre anlaşma, iki veya daha çok devletin belirli ve 
politik bir mesele üzerinde anlaştıklarını tespit eden belgelerdir. (ALSAN, a.g.e., 301);  
48 MYERS, Denys P., “The Names and Scope of Treaties”, AJIL, vol. 51, 1957, s. 589 
49 PAZARCI, a.g.e., s. 116; 
50 MYERS, a.g.m., s.580 
51 Woodrow Wilson, pakt yerine “covenant” adının kullanılmasını sağlamıştı. (MYERS, a.g.m. , s. 
580). Daha sonra uygulamada Fransızca “Pacte” terimi kullanılmaya başlanmıştır. Milletler 
Cemiyeti’nin kuruluşundan sonra barış işleri için yapılan önemli antlaşmalara pakt adı verilmeye 
başlandı. Örn: Lokarno Paktı, Briyand – Kellog Paktı, Balkan Paktı vb. (BĐLSEL, Devletler 
Arasında Andlaşmalar, s. 13,14) 
52 ALSAN, a.g.e., s. 301 
53 PAZARCI, a.g.e. (1. Kitap) , s. 116 
54 BĐLSEL, a.g.e.(1936), s. 15 
55 PAZARCI, a.g.e. (1. Kitap), s.117 
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yapılan anlaşmalardır. 

 Genel Senet, bir kongre veya konferansta kararlaştırılan genel nitelikteki 

hükümlerin yazılı olduğu anlaşmaları ifade etmektedir.56  

 Son Senet, bir konferansta çeşitli antlaşmalar imzalanıyor ve taraflar 

bunların hepsini imzalayamıyorsa, imza edilenleri sayan ve kimler tarafından 

imzalandığını gösteren, konferansta bulunan bütün delegeler tarafından imzalanan 

nihai metindir.57 

 Statü uluslararası hukuka, parlamenter sistemden geçmiş bir kurum58 olup 

uluslararası organların çalışma koşullarını kapsayan antlaşmaları belirtmektedir.59 

 

V. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GĐRMESĐ 

 

Bir uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girmesi için her şeyden önce 

tarafların bağlanma yönündeki rızalarının varlığı gerekmektedir. Yalnız bu rızanın 

varlığı, her zaman bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için yeterli değildir. Bunun 

dışında birtakım işlemlerin de gerçekleştirilmesi gerekebilecektir.  

 

1. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GĐRMESĐ 

ĐÇĐN GEREKLĐ OLAN ŞARTLAR VE ĐÇ HUKUK ĐŞLEMLERĐ 

Uluslararası antlaşmaların yürürlüğe girmesiyle  ilgili hazırlık aşamaları, 

tarafların bağlanma iradelerine sahip olup olmadıkları hakkında fikir verebilir 

veya yürürlüğe girmenin hukukla ilişkili olduğu da söylenebilir; fakat bir 

antlaşmanın hukuk gücü kazanmasıyla ilgili işlemlerin sonuçlandırılmasından 

                                                 
56 ALSAN, a.g.e., s. 301 
57 BĐLSEL, a.g.e. (1936), s.14 
58 MYERS, a.g.m., s. 582 
59 PAZARCI, a.g.e. (1. Kitap), s. 117 
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önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesinden bahsedemeyiz.60 Tabii söz konusu 

husus, antlaşma yürürlüğe girmeden önce hiçbir hukuksal etkinin doğmadığı 

anlamına da gelmez, belli başlı birtakım koşullara uygun davranma yükümlülüğü 

altına girilmiştir. Bu yükümlülüklere 1969 Viyana Sözleşmesinin 24. maddesinin 

4. bendinden örnekler verilebilir.61 

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi değişik yollarla gerçekleştirilebilir. Her 

şeyden önce aksi belirtilmemişse, başkaca hiçbir işleme gerek olmaksızın, taraflar 

bağlanma iradelerini belirterek, antlaşmayı yürürlüğe sokabilirler. Ancak 

antlaşmanın rıza bildiriminden sonraki bir tarihte yürürlüğe gireceği de 

belirtilebilir. Bu durum, özellikle çok taraflı antlaşmalarda, antlaşma metinlerinin 

bütün taraflarca aynı anda onaylanmasındaki güçlüklerden dolayı, kolay bir 

şekilde uygulama alanı bulamamaktadır.62 

Sadece imzanın yeterli olduğu antlaşmalar da vardır. Bunlar genellikle 

taraf devletlerin parlamentolarının onaylarına ihtiyaç duyulmayan antlaşmalardır. 

Aslında görüldüğü üzere sadece imzayla yürürlüğe giren antlaşmalar, tarafların 

rızasıyla bağlayıcılık kazanan antlaşmalardır.  

Bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi onay ya da benzeri bir belgenin 

teslimiyle de gerçekleşebilir. Bunun için iki yol vardır. Ya taraf devletler iki 

taraflı antlaşmalarda daha çok görüldüğü gibi ellerindeki onay belgelerini 

birbirlerine vererek ya da çok taraflı antlaşmalarda olduğu gibi onay belgelerini 

                                                 
60 KLABBERS, a.g.e., s. 75 
61 “Bir antlaşma metninin tevsiki, Devletlerin antlaşma ile bağlanma rızalarının tespit edilmesi, 
yürürlüğe giriş tarzı veya tarihi,  çekinceler, depoziter makamının işlevleri ve antlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden önce zorunlu olarak ortaya çıkan diğer meseleleri düzenleyen hükümleri, 
antlaşma metninin kabulü zamanından itibaren uygulanır.” 
62 AUST, a.g.e., s. 131-132 
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depozitere tevdi ederek antlaşmaya yürürlük kazandırabilirler. 63  

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi antlaşmada yer alan bazı koşulların 

gerçekleşmesine bağlı olabilir. Bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için belirli 

sayıda bağlanma iradesinin sağlanması gerekebilir.64 

Uluslararası hukuk bakımından bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi, 

bağlayıcı güç kazanmasını gerektiren işlemlerin tamamlanmasından sonra iç 

hukukta bazı işlemlerin yapılmasını gerektirebilmektedir. Bu işlemleri tarafların 

kendi iç hukukları öngörmektedir. Burada iki tür işlem karşımıza çıkmaktadır: 

Resmi Duyuru (Đlan) ve Yayın.65 Bir antlaşma, o antlaşmaya taraf ülkenin resmi 

gazetesinde veya bu amaçla kullanılan bir başka araçta yayınlanarak yürürlüğe 

girebilir. Kendiliğinden yürürlük kazanamayan bir antlaşmanın, iç hukukta 

yürürlüğe girebilmesi için yasama işlemi gibi birtakım ek işlemlere ihtiyaç 

duyulabilir. Ancak 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinde de 

belirtildiği üzere hiçbir taraf, antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç 

hukukunun hükümlerine başvuramaz. 

 

                                                 
63 Bir antlaşma onay belgesinin depozitere tevdi edilmesiyle yürürlüğe girebileceği gibi, 
depoziterin eline geçen belgeyi antlaşmanın diğer taraflarını oluşturan devletlere bildirmesi ve bu 
bildirimin o devletlerin eline geçmesiyle de geçerlilik kazanabilir. Ayrıca bir uluslararası 
antlaşmaya daha sonra katılarak taraf olan devlet için de benzeri bir durum geçerlidir. Yani bu 
devlet açısından ya katılma bildiriminin depozitere teslim edildiği tarihte, ya da katıldığının diğer 
tarafalara bildirilmesi tarihinde antlaşma yürürlüğe girer.(PAZARCI, a.g.e., s. 141) 
64 1969 Viyana Sözleşmesi’nin 84. maddesine göre, bu sözleşme otuz dördüncü onay veya katılma 
belgesinin tevdi edilmesini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.  
65 Resmi duyuru Đşleminin yerine getirilmesinin gereği ve sonuçları, devletlere bağlı olarak 
değişmektedir. Tekçi görüşü savunan yazarlar, Uluslararası Hukuk ile iç hukuku bir bütün olarak 
gördükleri için bir antlaşmanın bağlayıcı nitelik kazanması için gerekli işlemler tamamlandıktan 
sonra  iç hukuka mal etme gibi hiçbir hukuksal gerekliliğin bulunmadığını belirtmektedirler. 
(KELSEN, Hans, La Transformation du Droit International en droit Interne”, R.G.D.I.P., 1936, S. 
47-49, aktaran PAZARCI, a.g.e., s. 144-145) Bir başka grup yazarsa bu görüşün tersini 
savunmaktadır. Bir de işlevsel bakımdan resmi duyuru kurumunu değerlendirenler mevcut 
bulunmaktadır. Bunlara göre, resmi duyuru yeni bir hukuk yaratma işlevine sahip olmayıp, 
yalnızca antlaşma aracılığıyla yaratılmış olan kuralların geçerliliğini duyurma işlevine sahiptir. 
(PAZARCI, a.g.e., s.145) 
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2. DEVLET EGEMENLĐĞĐ VE ULUSLARARASI SORUMLULUK 

AÇISINDAN ÖNEMLĐ BĐR AŞAMA: BĐRLEŞMĐŞ MĐLLETLER 

ŞARTINA GÖRE TESCĐL VE YAYIN 

Uluslararası antlaşmaların iç hukukta yürürlüğe girmesi için gerekli 

işlemlerden birisi olmamakla birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan 

tescil ve yayın kurumu antlaşmaların uygulanmasının sağlanması açısından 

önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.  Milletler Cemiyeti döneminde, Milletler 

Cemiyeti Misakı’nın 18. maddesinde yer alan ve açık diplomasi66 tarihinde bir 

öncü olmak için düzenlenen tescil ve yayın kurumu, bu organizasyonun en önemli 

başarılarından biri olarak görülmektedir. Bu başarı, Birleşmiş Milletler Şartı’nı 

meydana getirenlerin, Milletler Cemiyetinin sayesinde geliştirilen tescil ve yayın 

kurumunun uygulanmasına Birleşmiş Milletler döneminde de devam edilmesi 

kararıyla da açıklanabilir. Söz konusu kurumlar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 102. 

maddesinde yer almaktadır.67 

Bir antlaşmanın bağlayıcı olup olmadığının belirlenmesinde, onun tescil 

edilmiş olması son derece önemli bir delil teşkil etmektedir. Milletler Cemiyeti 

Misakı’nın 18 . maddesinde, Milletler Cemiyeti üyesi ülkelerin yaptığı her 

uluslararası antlaşmanın ve taahhüdün Sekreterliğe tescil edilmesinden sonra 

yayınlanarak hemen yürürlüğe gireceğinden bahsedilmiştir. Bu şekilde tescil 

                                                 
66 Uluslararası antlaşmaların tescil edilmesi düşüncesi, Amerika Başkanı Woodrow Wilson’ın 
08.01.1918 tarihinde yayınladığı ve Wilson Prensipleri olarak anılan 14 maddenin, açık 
diplomasiyle ilgili maddesinde temellerini bulmuştur. (KLABBERS, a.g.e., s. 79); “Barış 
uyuşmaları açık olarak aktolunacaktır. Bunlardan sonra, ne mahiyette olursa olsun enternasyonel 
gizli uyuşmalar olmayacaktır. Diplomasi de daima açıkça ve meydanda hareket edecektir.”, 
aktaran BĐLSEL, a.g.e.(1936), s. 94; Burada amaç gizli anlaşmaların uygulanmasından 
Uluslararası alanda meydana gelen yüksek tansiyonun düşürülmesidir. Birinci dünya savaşını 
izleyen yıllarda, diplomatik çevrelerde, Uluslararası Đlişkilerin bulutlanmasının nedeni olarak gizli 
anlaşmalar görülmüştür. (O’BRIEN, a.g.e., s.356) 
67 BRANDON, Micheal, “Analysis of Terms ‘Treaty’ and ‘International Agreement’ for 
Purposes of Registration under Article 102 of the United Nations Charter”, AJIL, vol. 47, 
1953, s. 49 
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edilmemiş bir antlaşma, tescil edilene dek bağlayıcı olmuyordu. Yalnız görüldüğü 

üzere bu dönemde, 18. madde, antlaşmalar hukuku alanında ilk bağımsız hukuki 

düzenleme olsa da, düzenleme alanı sınırlıydı. Zira sadece Milletler Cemiyeti’ne 

üye devletlerin bağlanma iradelerini açıkladıkları antlaşmaların tescili 

gerekmekteydi. Tabii bazı durumlarda, bir uluslararası antlaşmanın taraflarından 

biri Milletler Cemiyeti üyesi olduğu diğeri olmadığı için, antlaşmanın nasıl tescil 

edileceği tartışmalı bir hal alabilmekteydi. Çünkü üye olmayan devletin tescil 

ettirme zorunluluğu yoktu.  

Milletler Cemiyetinden sonra kurulan Birleşmiş Milletlerin kurucu 

belgesinde de tescil kurumuna yer verilmiştir. BM Şartı’nın 102. maddesine göre 

adı geçen şartın yürürlüğe girmesinden sonra her antlaşma ve anlaşma Birleşmiş 

Milletler üyesi bir ülkenin antlaşma veya anlaşmayı Sekreterliğe tescil 

ettirmesiyle ve Sekreterliğin de yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini 

belirtmektedir. Ayrıca aynı maddenin ikinci bendinde bir antlaşmanın veya 

anlaşmanın taraflarından hiçbirinin, antlaşma veya anlaşma tescil edilmeden 

Birleşmiş Milletlerin hiçbir organına, bu antlaşmayla ilgili başvuruda 

bulunamayacaklarını belirtmiştir. Yalnız burada uluslararası antlaşmanın iç 

hukukta uygulamaya girmesi açısından bir geçerlilik şartı olduğu anlamı 

çıkartılmamalıdır.  

Bu açıdan Birleşmiş Milletler sisteminin daha sınırlayıcı olduğu düşüncesi 

akıllara gelmiştir. Milletler Cemiyeti Misakı’nın 18. maddesinde kullanılan 

“taahhüt” kelimesi yerine “anlaşma” kelimesinin kullanılması bu düşüncenin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak kullanılan her iki kelime de genel 

anlamlar belirten kelimelerdir ve dolayısıyla uygulamada bir farklılık 
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yaratmamaktadır.68  

Tescille beraber yayın da son derece önemlidir. Zira devletlerin taraf 

oldukları antlaşmaları kendilerinin yayınlaması zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla 

Birleşmiş Milletlerin yayınlamış olduğu antlaşmalar, tarafların bağlanma iradeleri 

bakımından son derece yararlı birer kanıt olmaktadırlar. 69  

Antlaşmaların tescili gibi yayınlanması da bir yükümlülüktür. Öncelikle 

bir antlaşmanın tescili nasıl üye devletin onu tescil ettirmesi yükümlülüğünü 

gerektiriyorsa, o antlaşmanın yayınlanması da Birleşmiş Milletler Sekreterliği’nin  

yükümlüğündedir. Antlaşma yetkili dillere, Fransızca ve Đngilizce’yi de içerecek 

şekilde çevrilir ve yayınlanır. 

 

3. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN UYGULANMASI VE 

ETKĐLERĐ 

Bir antlaşmanın etkisi, aslında hukuk kuralları yaratmak ve hak ve 

yükümlülükler meydana getirmektir. 1969 ve 1986 tarihli Viyana Sözleşmelerinin 

26. maddesi de bunu belirtir. Bu madde de belirtilen ahde vefa (pacta sunt 

servanda) ilkesi uyarınca, yürürlükteki her antlaşma ona taraf olanları bağlar ve 

tarafların onu iyi niyetle uygulamasını gerektirir. Daha öncede belirttiğimiz gibi, 

bir antlaşmanın oluşturulması, o antlaşmayı oluşturan tarafların hukuki bir 

yükümlülük yaratmak istedikleri anlamına gelmektedir.70 Bu nedenle tarafların 

görevi antlaşmanın uygulanmasını sağlamak ve öngörülen şartları iyi niyetle 

yerine getirmektir. Đyi niyet yükümlülüğü, antlaşmanın taraflarınca ona riayet 

edilmesi anlamını içerdiği için hiçbir zaman değiştirilmemesi gereken bir 

                                                 
68 KLABBERS,a.g.e., s. 82 
69 AUST, a.g.e., s. 280 
70 DEGAN, a.g.e., s. 394 
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yükümlülüktür. Hiçbir taraf, anlaşmayı kağıda dökme veya ona hayat verme 

niyetinde olmadıkça, ona taraf olamaz. 71 Zira sözlerin tutulacağı varsayımı 

olmaksızın, uluslararası  ilişkiler kurulamaz.72 

Antlaşma yürürlüğe girdikten sonra, konusuna ve uygulanmasına bağlı 

olarak birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Prensip olarak, antlaşma aksi açıkça 

ifade edilmemişse, geçmişe etkili sonuçlar doğuracak şekilde uygulanamaz.73 Bu , 

öncelikle belirtilmesi gereken etkilerden birisidir ve uluslararası hukukun çok 

çeşitli istisnaları olabilen bir konusudur.74 Dolayısıyla, antlaşmadan kaynaklanan 

yükümlülükler, olaylar, kurallar ve durumlar devletin antlaşmaya taraf olmayı 

kabul ettiği tarihten itibaren onu bağlayacaktır.75 Geçmişe etki istisnai olarak 

antlaşma metninde veya ona ek bir metinde belirtilebilir. Hatta bazı antlaşmalarda 

geçmişe etki, yorum yoluyla da kurulabilir.76 Ancak asıl kural bir antlaşmanın 

yürürlüğe girdiği andan itibaren uygulanmasıdır. 

Uygulama bakımından ele alınması gerekli bir başka konu da, antlaşmanın 

yer bakımından uygulanmasıdır. Antlaşmada yer alan kuralların hangi ülkesel 

sınırlar içinde uygulanacağı belirlenmelidir. Her antlaşma, ülke bakımından 

faaliyet alanını tanımlamalıdır; aksi takdirde tarafların niyetlerinin belirlenmesi 

son derece zordur. Özellikle durumu henüz tam olarak belirlenmemiş deniz ve 

                                                 
71 “Genel bir biçimde bu ilke, tarafların bir antlaşmayı saptadıkları amacından saptırmadan 
uygulamaları gereğini belirtmektedir.” (Mc NAIR, Lord, The Law of The Treaties, Oxford, 1961, 
s.465,466,  aktaran PAZARCI, a.g.e. (1. Kitap), s. 177 
72 ELIAS, T.O., “The Law of Treaties: An Assesment of the Vienna Convention”, Essays On 
International Law, Asian – African Consultative Committee, Twentieth Anniversary 
Commemorative Volume, s. 26 
73 O’BRIEN, a.g.e., s. 341 
74 DEGAN, a.g.e. , s. 408 
75 Milletlerarası Daimi Adalet Divanı Mavrommatis Davasında 30.08.1924 tarihinde vermiş 
olduğu kararında, antlaşmada gösterilen yargı yerinin yetkisine zaman bakımından bir 
sınırlandırma getirilmediği takdirde, bu yargı organının önüne gelen her uyuşmazlığı çözüme 
kavuşturabileceğini belirtmektedir. (HARRIS, a.g.e. , s. 999) 
76 DEGAN, a.g.e. , s. 408 
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kutup alanları bakımından bu konu önem taşımaktadır.77 Antlaşmadan farklı bir 

niyet çıkarılmadıkça veya antlaşma aksi anlaşılacak şekilde oluşturulmadıkça, 

1969 Viyana Sözleşmesi’nin 29. maddesi uyarınca, antlaşma tarafların her birinin 

ülkesinin tamamında uygulanacaktır. 

 Her antlaşma, tarafların ülkesinde hukuki etkiler yaratmaz. Bazı 

antlaşmalar, tarafların faaliyetlerine veya ülkesi dışındaki ulusal egemenlik 

alanlarında uygulanabilir. Ülke kavramı, bir tarafın üzerinde egemenliğinin 

olduğu, karayı, iç suları, kara sularını ve bunların üzerindeki hava sahasını içerir. 

Antlaşmadan aksi anlaşılmadıkça, ülke kavramına, devletin üzerinde sadece 

egemen yetkilerinin bulunduğu kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge veya 

açık denizler girmez.78  

 Bir de antlaşmaların üçüncü devletler açısından etkileri söz konusu 

olabilmektedir. Viyana Sözleşmesinin 34. maddesi, antlaşmaların üçüncü 

devletler için, onların rızası olmaksızın,  yükümlülükler ve haklar 

yaratmayacağını belirtmektedir.  

Üçüncü devletler açısından bir antlaşmanın bağlayıcı hale gelebilmesi, o 

antlaşmada yer alan hak ve yükümlülüklerin, uluslararası örf ve adet hukuku 

kuralı durumuna gelmesi durumunda mümkün olabilmektedir. 79 

4. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN UYGULANMASININ ĐÇ 

HUKUK BAKIMINDAN ETKĐLERĐ, EGEMENLĐK 

                                                 
77 REUTER, a.g.e. , s.76,77 
78AUST, a.g.e. , s. 162; AUST, bu yüzden ülke kavramına devletin ana ülkesinin ve egemenliğinin 
bulunduğu diğer ülkelerin gireceğini söylemektedir. Diğer ülkelerden anlaşılması gereken, bağımlı 
ülkeler veya sömürgelerdir. Buna karşılık AKEHURST, sömürge kaydından bahsetmektedir. 
Antlaşmalara devletler sıklıkla sömürge kaydı koymakta ve bu da taraflara ana ülkelerinde 
antlaşmayı uygulama hakkı tanımakta, aynı zamanda diledikleri zaman uygulamayı sömürgelerine 
kadar genişletme imkanı sunmaktadır. (AKEHURST, a.g.e. , s. 131) 
79 BROWNLIE, Ian, Principles of Public International Law, Oxford University Press, Dördüncü 
Baskı, New York, 1990, s.623 
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TARTIŞMALARI 

 Genel olarak örf ve adet hukuku ile antlaşmalar hukuku, uluslararası 

hukukun iç hukukla ilişkisine en çok konu olan iki alanıdır. Antlaşmaların 

uygulanmasıyla ilgili sorunları genellikle ulusal yargı yerleri çözümlediği için, 

ülkeden ülkeye uygulamalarla ilgili olarak değişik sonuçlar meydana 

gelmektedir.80  

Bir antlaşmanın iç hukukta uygulanıp uygulanamayacağı sorunsalı, onun 

iç hukukun konusunu ve kişilerini bağlayacağı, onlara haklar vereceği ve 

mahkemelere bu uygulamaların düzeltilmesi için olanak sağlayacağı konularında 

farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 81 

Aslında bu düşüncelerdeki farklılığın temelinde “onaylama” usulündeki 

farklılıklar yatmaktadır. Zira bu usul devletten devlete farklılık göstermektedir; 

ama genel olarak bir devletin yasama organının gerçekleştirdiği ve yürütme 

organına antlaşmayı kabul etme yetkisini tanıyacak şekilde oluşturulan yasama 

işlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 82 

 Bir ülke için, antlaşmanın onaylanması, o ülkede uygulanma gücünü 

kazandığı varsayımına yol açmamalıdır; bir başka ifadeyle antlaşmanın, o ülkenin 

hukuk düzeninin bir parçası olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.83 Yukarıda 

belirtildiği gibi yürürlüğe girme için iç hukukta başka aşamalar öngörülebilir. 

Gerçi ulusal yasama sürecinin, antlaşmanın uluslararası geçerliliğini 

etkilemeyeceği konusunda bir problem bulunmamaktadır; fakat eğer ulusal 

yasama süreci antlaşma yükümlülükleriyle ihtilafa düşüyorsa, o zaman ciddi bir 

                                                 
80 OTT, a.g.e., s. 33 
81 O’CONNEL, a.g.m., s. 450 
82 GARDINER, a.g.e., s. 149 
83 AUST, a.g.e., s. 143 
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sorun ortaya çıkacaktır.84 

 Sorunların temelinde uluslararası hukuk ve iç hukukun farklı alanlarda 

işlemler yapmaları hususu da bulunmaktadır. Uluslararası hukuk, devletlerin ve 

diğer uluslararası hukuk kişilerinin hak ve yükümlülükleriyle ilgilenmektedir. 

Dolayısıyla bir antlaşmanın iç hukukta uygulanabilmesi, onun getirdiği 

yükümlülüklerin ve sağladığı hakların kişileri etkileyebilmesi ancak antlaşmanın 

iç hukuk düzeninin bir parçası yapılması halinde mümkündür.  

 Antlaşma, iç hukukun bir parçası haline getirilene kadar, kanun veya 

benzeri bir hukuki düzenlemeyle aynı hukuki etkileri yaratmaz. Antlaşma taraflar 

için aynı iç hukuktaki sözleşmede olduğu gibi bazı kurallar koyar ve o kuralların 

bireyleri bağlaması ancak yayınlanıp bireylerin haberi olmasıyla gerçekleşir. 

Bunun yanı sıra pek çok anayasa, antlaşmaların kanun olarak yayınlanması şartını 

taşımaktadır. Hatta böyle kurallar olmasa bile, mahkemelerde antlaşmaların 

uygulanmasının ancak onu imzalayanların  uygulama niyetini taşımalarıyla 

mümkün olacağı belirtilmektedir.85 

 Yalnız daha öncede söylediğimiz gibi, antlaşmanın tarafları, o antlaşmanın 

gereklerini iyi niyetle yerine getirme yükümlülüğü altındadırlar. Bunun yerine 

getirilmesi de ancak tarafların antlaşmanın gereklerini iç hukuka aktarmalarıyla 

mümkün olacaktır ve eğer bu yükümlülükler bir şekilde yerine getirilmiyorsa, 

bunun gerekçesi olarak, tarafların iç hukuk düzenleri gösterilemeyecektir. 

 Her şeye rağmen unutulmaması gereken bir şey daha var ki o da 

devletlerin egemenlik yetkilerini sınırlandırma konusunda cömert olmamalarıdır. 

Dolayısıyla devletler bir uluslararası antlaşmaya taraf olmaları durumunda, bunu 

                                                 
84 VON GLAHN, a.g.e. , s. 433 
85 O’CONNEL, a.g.m. , s. 451 
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mümkün olduğu kadar kendi çıkarlarına uygun şekilde onaylamak isteyecektir ve 

antlaşma metnini o şekilde yorumlamaya çalışacaktır. 86 Antlaşmanın 

yorumlanması da uygulanmasıyla birlikte gerçekleşecektir. 

 Antlaşma iç hukukta üç şekilde yorumlanabilir: Bunlardan ilki idare 

organının veya hükümetin yorumudur. Hükümet ve ona bağlı olan veya onun 

arkasında bulunan idari kurumlar, önlerine gelen olaylara yürürlükte olan hukuki 

düzenlemeleri uygulamaktadırlar. Bu hukuki düzenlemelerden birisi de 

antlaşmalardır. Antlaşmalar öncelikle idari işlemler yoluyla uygulanır. Yani bir 

başka ifadeyle antlaşmanın amacına uygun şekilde uygulanmasında asıl önemli 

rolü idari kurumlar üstlenmektedir. Bir diğeri yasama organıdır. Zira antlaşma 

yasama organının yaptığı düzenlemelerle iç hukukun bir parçası haline 

getirilebilir veya çeşitli kanunlarda antlaşmayla uyumun sağlanması için 

değişiklikler yapılabilir; ancak bu değişikliklerin de antlaşmanın amacına uygun 

şekilde yapılması gerekmektedir. Đşte yasama organının yaptığı düzenlemelerin, 

ülkenin hukuk düzeninin doğrudan uygulanmasına izin verdiği ölçüde 

antlaşmaların ve idare organının düzenlemelerinin bir bütün  oluşturarak 

uygulanıp uygulanmadığını denetleyen kurum da yargı organıdır. Uluslararası 

hukukun amacına uygun bir şekilde uygulanması uluslararası çeşitli caydırıcı 

önlemler göz önüne alındığında son derece önemlidir. Dolayısıyla antlaşmaya 

aykırı uygulamaların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunu sağlayacak organ da 

yargı organıdır ve önüne gelen somut olaya yapacağı yorum, bir ülkenin 

                                                 
86 Bir antlaşmaya taraf olan devletler, o antlaşmayı uygulamak, dolayısıyla yorumlamak 
zorundadırlar. Devletlerin antlaşmayı akdeden organları antlaşmayı yorumlama konusunda en 
yeterli kurumdurlar. Fakat aynı zamanda çok sayıda antlaşmayı da iç hukukta mahkemeler 
yorumlamaktadırlar. Özellikle tarafların üzerinde anlaştıkları bir yorum varsa, o daha güvenilir bir 
kaynak teşkil eder ve diğer yorumlara göre öncelikle uygulanır. (REUTER, a.g.e., s. 73) 
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uluslararası alandaki prestijini belirleyebilecek kadar önemlidir. 

 Bir antlaşma, kendi  konusu ve amacı doğrultusunda iyi niyet kuralına 

uygun olarak, olağan şekliyle yorumlanacaktır. Aynı zamanda başlangıç bölümü 

ve eklerde dikkate alınacaktır. Buna göre taraflar bir antlaşmayı uygularken, o 

antlaşma metninin asıl amacına uygun olarak hareket etmek durumunda 

olacaklardır. Hiç şüphesiz antlaşmanın ne şekilde uygulanacağı konusunda metnin 

orjinalinden veya geçerli çevirilerinden87 kaynaklanan farklı uygulamalar 

olacaktır. Yalnız bu farklılıklar metnin amacından sapmasına neden olmamalıdır. 

Đşte bunun için de antlaşmanın başlangıç bölümü ile ekleri son derece önemli yer 

tutmaktadır. Taraflar, iç hukuklarında antlaşmanın yanı sıra başlangıç ve ekleri de 

uygulanabilir konuma getirmelidirler. Aksi takdirde en başından beri 

bahsettiğimiz, iyi niyet ilkesine uygun davranılmamış olacaktır. Bu durum ikinci 

bölümde bahsedeceğimiz, uluslararası sorumluluğa yol açabilecektir. 

Bu noktada antlaşmaların ne derece bağlayıcı olduğu sorusu akla 

gelmektedir. Aslında bu konu daha çok devletlerin anayasal hukuk düzenleriyle 

ilgili bir problemdir. Çeşitli hukuk düzenleri antlaşmalara, iç hukuklarında değişik 

konumlar tanımaktadırlar. Bir antlaşmanın kanunlarla aynı güce sahip olması en 

çok rastlanan örnektir. Bunun yanı sıra bazı hukuk düzenleri antlaşmaları, 

kanunlarından üstün görebilmekte veya insan hakları gibi benzeri alanlarla sınırlı 

olmak üzere antlaşmalara üstünlük tanıyabilmektedir. Bazen de hukuk düzeninin 

sistematiğinden veya uygulamadan dolayı, antlaşmaların anayasadan üstünlüğü 

savı gündeme gelmektedir. Görülen bu farklılıklara birkaç örnek vermeye 

                                                 
87 Antlaşma metni, tarafların kullandıkları dillere ve diğer dillere çevrilebilir. Bu metinlerin her 
biri imzalandıktan sonra geçerlidir ve olası uyuşmazlıklarda bu metinlerin her biri dayanak olarak 
gösterilebilir. 
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çalışacağız.  

Mesela Fransa Anayasası’nın 55. maddesi, usulüne uygun olarak 

onaylanan ve yayınlanan antlaşmaların, antlaşmanın diğer tarafındaki uygulamaya 

göre iç hukukta kanunlardan üstün olabileceğini belirtmektedir. Hollanda da 

antlaşmaların Anayasa’dan bile üstün olduğu kabul edilmektedir. Đtalya’da 

antlaşma yükümlülüklerinin daha önce yürürlükte olan yasama yükümlülüklerini 

ortadan kaldıracağı ifade edilmektedir.88 

Đngiltere’de antlaşma yükümlülüklerinin doğrudan iç hukukta etki 

doğurması mümkün değildir. Öncelikle antlaşma metni bir yasama sürecine tabi 

tutulur. Terimler ve yasal düzenlemeler uyumlaştırılır. Buna antlaşmanın iç 

hukukla bütünleştirilmesi adı verilmektedir. Böylece antlaşmaların 

uygulanmasında problemler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.89 

Türkiye’de antlaşmalar kanun hükmünde sayılmaktadır. Temel hak ve 

özgürlükler konusunda ki tartışmalı durum dışında genel kabul gören kural budur. 

Yalnız yargı kararlarında ve doktrinde daha farklı sonuçlara da varıldığı 

görülmektedir. Bütün bu tartışmalar üçüncü bölümde ele alınacaktır. 

 

5. ULUSLARARASI HUKUKUN VE ULUSLARARASI 

ANTLAŞMALARIN ĐÇ HUKUKTA DEĞĐŞEN UYGULAMALARI 

 Monist ve dualist teorilerin etkilerinden başlayarak devam eden, 

uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yeri tartışması, uluslararası hukukun tarihi 

ve gelişimi göz önünde tutulduğunda tamamen egemenlik anlayışına verilen 

öneme dayanmaktadır. Zaten uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve 

                                                 
88 VON GLAHN, a.g.e. , s. 433 
89 GARDINER, a.g.e. , s. 144-147 
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yükümlülüklere uygun davranılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası 

sorumluluk kavramı da egemenlik yetkisinin sınırlandırılmasının belirli bir 

sistematiğe oturtulması çabasından doğmuştur. 

 Devletlerin egemenlikleriyle ilgili düzenlemeleri kabul etmeleri hiç 

şüphesiz onların elindedir. Đsterlerse sınırlar, isterlerse devrederler; ancak bunun 

da belirli bir hukuki çerçevesi olmalıdır. Zira hiçbir uluslararası antlaşma asıl 

hedefi olarak devletlerin egemenlik yetkileriyle ilgili düzenlemeler yapılmasını 

gözetemez. Yalnız bu hususun yanı sıra bir uluslararası antlaşmanın  iç hukukta 

etkili olabilmesi, o antlaşmayı uygulayacak devletin bunu iç hukukuna 

aktarmasıyla mümkündür. Yani kısaca devletlerin egemenlik yetkileriyle 

uluslararası antlaşmaların iç hukukta uygulanabilmesi her zaman bir çatışma 

gösterecektir. Bu çatışmanın önüne geçebilmek için de egemenlik kavramının 

anlamı, sınırlandırılması ve devri kavramlarının ne anlama geldiğinin ortaya 

konması gerekmektedir. 

 Zaten Türk iç hukukunda yaşanan tartışmalar da çoğu zaman T.C. 

Anayasasının egemenliğe atfettiği önemden ve uluslararası antlaşmalarla ilgili 90. 

maddesinin kaleme alınış şeklinden kaynaklanmaktadır. Özellikle 90. madde son 

halini almadan önce temel hak ve özgürlüklerle ilgili metinlere ve yükümlülüklere 

aykırılıktan dolayı ödenen tazminatlar, antlaşmaların hukuki statüsüyle ilgili 

adımlar atılmasını sağlamıştır. Her ne kadar sorun tam olarak giderilemese de, en 

azından uluslararası hukukun gereklerinin iç hukukta yapılacak düzenlemelerle 

yerine getirilebileceği gerçeği artık iyice anlaşılmıştır. 

II. BÖLÜM 
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EGEMENLĐK VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNLUK 

BAKIMINDAN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN UYGULANMASI 

 

I. EGEMENLĐK 

 

Egemenlik kavramı, uluslararası hukukun ve siyaset biliminin gelişimine 

ve değişimine bağlı olarak zamanla farklı anlamlar kazanmıştır. Zira siyaset 

biliminin kökeni hiç şüphesiz antik çağlara kadar uzanmaktadır ve Ortaçağ’da, 

Rönesans Dönemi’nde, Aydınlanma Dönemi’nde içinde bulunulan koşullara göre 

o dönemlere ait karakteristik ögeler kazanarak gelişimini devam ettirmiştir. 

Ayrıca bu gelişim sürecine klasik dönemde Marksist ve Emperyalist teorilerin 

girmesi ve 20. yüzyılın kendine özgü yapısı da katkıda bulunmuştur.90 

Birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi uluslararası hukukun seyri ve 

gelişimi, siyaset biliminden bağımsız olmamıştır. Bu iki disiplin birbiriyle çok 

yakın ilişki içerisindedir. Zaman zaman birbirlerinin gelişimine yön vermişlerdir.  

Özellikle 1980’lerin başından itibaren küresel ekonomi, küresel dünya 

düşüncesinin egemen olmasıyla birlikte daha farklı bir dünya düzeni ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Devletlerin büyük yıkımlara neden olan savaşlardan 

vazgeçme düşüncesine ulaşması, onları küresel bir dünya düzeni kurmaya itmiştir. 

Küreselleşme böylece uluslararası hukukun seyrini etkilemiş ve uluslararası 

hukuk bu düzene uyum sağlamaya başlamıştır. 

 

Uluslararası politik konuların sayısının ve öneminin artması küresel 

                                                 
90 bkz. ARIBOĞAN, Deniz Ülke, Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası Đlişkiler Düşüncesi, 
Sarmal Yayınevi, Birinci baskı, Đstanbul, 1998, s. 5-20 
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politikaların değişmesine neden olmuştur. Liberal politikalar doğrultusunda 

küresel eğilim insan haklarıyla ilgili konularda bireylere daha avantajlı 

konumların sağlanmasını savunacak biçimde şekillenmiştir. Örneğin geçmişte 

sistematik bir şekilde gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinden dolayı devletleri 

sorumlu tutmak son derece zordu.91 Ancak bugün devletlerin insan haklarıyla 

ilgili uluslararası düzenlemeleri ulusal hukuklarında öncelikle uygulamaları bir 

genel kural halini almaya başlamıştır. 

Bu yeni dünya düzeninden en çok etkilenen de hiç şüphesiz egemenlik 

kavramı olmuştur. Devletlerin devamının yegane temeli olarak görülen bu 

kavramın devredilebilmesi bugün çok rahatlıkla tartışılabilir hale gelmiştir. 

Ekonomik ve politik teorilerin de etkileriyle entegrasyonlar oluşturulmaya ve yeni 

bir dünya düzeni kurulmaya başlanmıştır. 

Bu nedenle egemenlik kavramını açıklayıp, bu kavrama küreselleşmenin 

verdiği önem üzerinde duracak, daha sonra uluslararası antlaşmaların egemenlik 

kavramıyla olan ilişkisini açıklamaya çalışacağız. 

 

1. KLASĐK EGEMENLĐK ANLAYIŞINDAN MODERN 

EGEMENLĐK ANLAYIŞINA: DÜŞÜNCELER VE GELĐŞMELER  

Egemenlik, Kamu Hukuku’nun ve Siyaset Bilimi’nin en çok tartışılan 

kavramlarından birisidir. Çünkü doğrudan siyasetin özüyle ve iktidar olgusuyla 

ilişkili sayılmaktadır. Tartışma sadece kuramsal boyutta kalmaz, aynı zamanda 

ulusal ve uluslararası siyaset alanlarındaki her gün meydana gelen olaylarla 

                                                 
91 ANDERSON, James H., “New World Order and State Sovereignty: Implications for UN – 
Sponsored Intervention”, Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 16, 1992, s. 135 
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birlikte sürekli karşımıza çıkar.92 Yani egemenlik kavramının hukuki boyutunun 

belirlenmesinde siyaset bilimi önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası  hukukun 

gelişiminde de siyaset biliminin yeri göz önünde tutulduğunda, egemenlik 

kavramının uluslararası hukuk açısından önemi daha net bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. 

“Egemenlik”, kelime olarak onu kullananların amaçlarına ve anlam ve 

içeriğine bağlı olarak, tarihsel gelişimi içerisinde uzun ve değişik yollar kat 

etmiştir. Bu süreçte ona değişik anlamlar, görünüşler ve tonlar yüklenmiştir.93  

Đlk çağa egemen olan doğal hukuk anlayışı, toplumların davranışlarının 

belirlenmesinde teokratik egemenliğin hakim olmasını sağlamıştır. Hatta 

ortaçağda da teokratik egemenlik anlayışı varlığını devam ettirmiştir. Bu dönemde 

bütün iktidarların tanrıdan geldiği düşüncesi bir tartışma olmaksızın kabul 

edilmiş, sadece egemenliğin kullanılması konusunda fikir aykırılıklarına 

rastlanmıştır.94 

Bir olgu olarak egemenlik kavramının ilk kez gündeme gelmesi ise 

Machiavelli’nin düşünceleri sayesinde olmuştur.95 Machiavelli bir kuram 

oluşturma çabası içerisinde olmamıştır. O sadece devlet ve egemenlik 

kavramlarını, pratik bir düzeyde bir araya getirme çabası içerisinde olmuştur. 

Yaşadığı ülke olan Đtalya’nın içinde bulunduğu sorunlardan kurtulmasının 

kilisenin yönetiminden çıkmasıyla olabileceğini, bunun yolunun da iktidarın, 

                                                 
92 SOYSAL, Mümtaz, “Değişen Egemenlik ve Meşruluk”, Anayasa Yargısı, C. 20, Ankara, 
2003,  s. 171 
93 REISMAN, W. Michael, “Sovereignty and Human Rights in Contemporary International 
Law”, Democratic Governance and International Law, derleyen FOX, Gregory ve ROTH, Brad R. 
, Cambridge University Press, Birinci baskı, United Kingdom, 2000, s. 239 
94 KOÇAK, Mustafa, Batı’da ve Türkiye’de Egemenlik Anlayışı’nın Değişimi – Devlet Ve 
Egemenlik, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 108 
95 KOÇAK, a.g.e., s. 73 
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egemenliğinin temellerini din dışında dünyevi ve laik olgularda bulmasıyla 

gerçekleşebileceğini belirtmiştir.96 

Machiavelli’nin üzerinde durduğu olguyu bir kavram olarak ilk kullanan 

düşünür, Jean Bodin olmuştur. Bodin egemenliğin devleti diğer 

organizasyonlardan veya insan topluluklarından ayıran bir kavram olduğunu 

belirtmiş, ancak Machiavelli’den farklı olarak iktidarın egemenliği tanrıdan 

aldığını belirterek, doğal hukuk düşüncesiyle hareket etmiştir.97 Bodin’in 

egemenlik kavramıyla ilgili olarak en önemli katkısı, egemenliğin sürekliliği olan 

bir kavram olduğunu ortaya koymuş olmasıdır. Đktidara kim sahip olursa olsun, 

egemenlik, zamanla sınırlandırılmamış veya istenildiği zaman geri alınamayan bir 

olgudur.98 

Thomas Hobbes, Bodin’den farklı olarak Tanrısal iradeyi egemenliğin 

kökeni olarak görmemiş, kilisenin devletin yanında ayrı bir kamusal otorite 

olduğunu savunmuştur. Machiavelli ve Bodin’in yapamadıklarını yaparak, bir 

kurum olarak modern devleti düşünsel düzeyde ortaya çıkarmıştır. O zaman insan 

güvenliği açısından vazgeçilmez olduğu için mutlak devlet gücü ve mutlak 

egemenlik düşüncesini geliştirmiştir.99 

Görüldüğü üzere bu aşamaya kadar klasik egemenlik anlayışının 

belirlenmesinde farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte üzerinde anlaşmaya 

varılan noktalar da olmuştur. Buna göre adı geçen düşünürlerin hepsi egemenliğin 

en önemli niteliğinin “bir”lik olduğu üzerinde durmuştur. Yani devlet birdir; aynı 

                                                 
96 HAKYEMEZ, Yusuf Şevki, Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavramı – 
Doğuşu, Gelişimi, Kavramsal Çerçevesi ve Dönüşümü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, s. 28 
97 KOÇAK, a.g.e. , s. 80 
98 KOÇAK, a.g.e. , s. 81 
99 HAKYEMEZ, a.g.e., s. 35 
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şekilde devletin ruhunu oluşturan egemenlik de birdir ve tabii bu egemenliği bir 

kişi kullanır.100 

Egemenlik ve modern devlet kavramları eşzamanlı olarak ortaya çıkmış; 

egemenlik, uzun süre en yoğun görünümüyle modern devlet bünyesinde yer 

almıştır. Modern devlet olarak adlandırdığımız yapı, Batı Avrupa’da feodal 

dönemden sonra varlık kazanmıştır ve her yönüyle yeni bir yapılanmadır. Modern 

devletin ilk örneği olan mutlakiyetçi devletle beraber siyasal iktidar, meşruiyetini 

Tanrı dışı odaklardan alır hale gelmiştir.101 

Jean Jacques Rousseau, bireylerin devlet karşısında daha özgür 

olabilmesinin merkezi bir devlette gerçekleşebileceğini ileri sürmüş; ancak bunun 

dayanaklarını döneminin mutlak monarşi düşüncesinde bulmamıştır. Ortaya yeni 

bir kavram atmıştır: halkın egemenliği.102 Halk, genel iradesini ortaya koyar ve 

devleti egemen kılar. Bu nedenle sahip olunan bu egemenlik mutlaktır ve 

doğrudur, temsil edilemez, bölünemez ve özellikle de devredilemez.103 

Rousseau’nun düşünceleri daha sonra Fransız devriminin gerçekleşmesini ve ulus 

devletin halkın egemenliği anlayışıyla tarih sahnesine çıkmasını sağlamıştır.  

Görüldüğü üzere egemenlik kavramını ortaya koyan ve gelişmesine 

yardımcı olan düşünürlerden hiçbirisi prensip bakımından devletlerin birbirleriyle 

olan münasebetleriyle ilgilenmiyordu, hepsi devleti “in abstracto”(soyut olarak, 

genel olarak) ele alıyor, hiçbirisi egemenlik kavramının pek çok devleti içeren bir 

                                                 
100 AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali ve KÖKER, Levent, Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, Đmge 
Kitabevi, Ankara, 2000, s. 206 
101 TÜRK, Yeliz. Modern Devletin Oluşum Sürecinde Egemenlik Kuramı, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, s. 135 
102 AĞAOĞULLARI, Mehmet Adil, Ulus Devlet ya da Halkın Egemenliği, Đmge Kitabevi, 
Ankara, 2006, s. 9 
103 AĞAOĞULLARI, a.g.e. , s. 87 vd. 
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dünyaya nasıl uygulanacağı hususunu düşünmüyorlardı.104 Zaten on dokuzuncu 

yüzyılın sonlarına kadar da, uluslararası bir işbirliği düşüncesi devletlerde 

bulunmamaktaydı. 

Uluslararası işbirliğinin kurulamamasının temelinde devletlerin kendilerini 

mutlak egemen kabul etmeleri ve az da olsa fedakarlığa yanaşmamaları vardır. 

Böylece halk haberdar edilmeksizin uluslararası ilişkiler geliştirilmiştir. Yani gizli 

diplomasi ilkesi uyarınca devletlerin birbirleriyle olan ilişkileri halklarının 

menfaatlerini koruyan bir işbirliği olmaktan ziyade devlet egemenliğinin 

mutlaklığı ve devletlerin başka hiçbir devletten talimat almaması gerektiği 

prensibinin bir sonucu olmuştur.105 

Bu gelişim sürecinde önemli bir adımı normatif bakış açısıyla Hans Kelsen 

atmıştır. Birinci bölümde değinilen monist görüşü doğrultusunda, devletlerin 

egemenliğini uluslararası hukuk düzeni açısından ele almıştır. Bu şu açıdan 

önemlidir: devletin egemenliğinin meşruiyetini halktan almayan bir düzen 

tarafından sınırlandırılabilmesi düşüncesi ilk kez akıllarda bir soru işareti olarak 

belirmiştir. 

Kelsen’e göre devletin egemenliği uluslararası hukukun iç hukuka üstün 

olup olmamasıyla yakından ilişkilidir. Kelsen uluslararası hukukun üstünlüğü 

kabul edildiği takdirde devletin egemen olamayacağı görüşünü savunurken, iç 

hukukun üstünlüğü kabul edildiği takdirde devletin mutlak anlamda egemen 

olacağını savunur.106 Bu görüşler hukuki bir teori yaratmak açısından önemli 

                                                 
104 LÜTEM, Đlhan, Egemenlik Kavramı ve Devletlerarası Hukuk, Sakarya Basımevi, Ankara, 
1947, s. 6 
105 ÖZMAN, M. Aydoğan, “Devletlerin Egemenliği ve Milletlerarası Teşekküller”, AÜHFD, 
C. 21, S. 1 – 4, 1964, s. 54 
106 KELSEN, Hans, General Theory of Law and State, Đngilizceye çeviren Anders Wedberg, 
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olmakla birlikte aşağıda belirteceğimiz iki husus açısından eleştirilebilir. 

Öncelikle uluslararası hukukun üstünlüğü tek başına egemenliğin ortadan 

kalkması anlamına gelmez. Zira burada egemenliğin sınırlandırılması söz konusu 

olmaktadır. Ayrıca iç hukukun üstün olduğu kabul edildiği zaman, egemenliğin 

sınırlandırılmasının tek aracının uluslararası hukuk olmadığı, egemenliğin hukuk 

devleti açısından bireylerin hakları doğrultusunda iç hukukta da sınırlarının 

bulunabileceği göz önünde tutularak, iç hukukun üstünlüğünün tek başına mutlak 

bir egemenlik yaratmayacağının kabul edilmesi gerekir. 

Uluslararası hukukun gelişimine yön veren yirminci yüzyılda yaşanan iki 

dünya savaşı, bugünkü anlamıyla değerlendirdiğimiz egemenlik anlayışının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 1990’lı yıllarda iki kutuplu dünyanın sona ermesinden 

sonra ve Körfez Savaşıyla gündeme gelen yeni dünya düzeni anlayışıyla birlikte, 

ulus devletler egemenliklerini daha da sınırlandırarak, geçmişe oranla daha sıkı 

bir işbirliği içinde bulunmaya başlamışlardır. 

Yirminci yüzyıldan sonraki egemenlik düşüncesi, uluslararası kuruluşların 

ortaya çıkması ve devletlerin bu kuruluşların almış olduğu kararlara göre hareket 

etmek konusunda kendilerini bağlı tutmaya başlamaları sonucu, bugünkü 

anlamını kazanmaya başlamış ve birazdan üzerinde durulacak tartışmalı noktaları 

beraberinde getirmiştir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
Harvard University Press, Cambridge, 1945, s. 384 vd. 
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2. EGEMENLĐK KAVRAMINA VERĐLEN ÖNEMĐN ĐÇ HUKUK 

VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN 

DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ĐÇ EGEMENLĐK – DIŞ EGEMENLĐK 

KAVRAMLARI 

Esmein, “Egemenliğin iki yönü vardır: iç egemenlik veyahut bütün 

vatandaşlara kumanda etme hakkı, dış egemenlik veya milleti temsil etmek ve 

onun diğer milletlerle anlaşmasını temin etmek hakkı” demektedir.107  

Đç egemenlik devletin yurt içindeki bölünmez ve sınırsız üstünlüğünü 

belirtmektedir.108 Yani iç egemenlik, devletin ülkesi üzerindeki bireylere ve 

topluluklara karşı üstün bir otoriteye sahip olması demektir. Devletin iradesi 

bütün bireylerin ve toplulukların iradelerinden üstün olup, ülke içerisinde devletin 

iradesi ile rekabet edebilecek hiçbir irade söz konusu olamaz.109 Jean Bodin dört 

yüz yıl önce egemenliğin, devletin kendi iç düzeninde ve yapısındaki koşulları 

belirleme konusunda, sahip olduğu en üstün hak ve güç olduğu düşüncesi 

üzerinde durmuştur.110 Zaten egemenliğin sınırlarıyla ilgili tartışmalar da 

öncelikle devletin bireyler karşısındaki konumu ve ona karşı olan yetkilerinin 

sorgulanmasıyla başlamıştır. Söz konusu durum şu açıdan önemlidir; devletin 

kendi halkına karşı da olsa sınırlandırılabilmesi düşüncesi, devletin egemenliğinin 

mutlak olmadığı veya olmaması gerektiği düşüncesinin oluşmasında büyük etki 

göstermiştir. Böylece iç egemenliğin sınırlanabileceği düşüncesi devletin dış 

egemenliğinin sınırlandırılabileceği düşüncesinde önemli rol oynamıştır. 

Dış egemenlik, anlam olarak, bir devletin bağımsızlığını ifade eder şekilde 

                                                 
107 LÜTEM, a.g.e. , s. 8 
108 ÜNAL, Şeref, Uluslararası Hukuk, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 118 
109 ÖZMAN, a.g.m., s. 59 
110 LOEWENSTEIN, Karl, “Sovereignty and International Co-Operation”, AJIL, Vol. 48, 
1954, s. 222 
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kullanılmaktadır. Bir devletin diğer devletlerle olan ilişkilerinde hiçbir devlete 

bağlı olmadığını ve hukuken eşit konumda olduğunu belirtmektedir.111  Üç yüz 

yıldan fazla bir süre önce ilk kez Hugo Grotius, iç egemenlik kavramında 

bahsettiğimiz üstünlüğü devletin mevcudiyeti ve konumuyla beraber, devletlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerinde ele almıştır.112 Ancak buna rağmen o da  

uluslararası hukuku hiçbir zaman devletlerin egemenliği prensibiyle 

bağdaştırmayı düşünmemiştir. Sadece devletlerin uyması gereken birtakım 

evrensel kurallar üzerinde durmuştur.113 Grotius’tan bugüne kadar olan zaman 

zarfında dış egemenlikten anlaşılan, devletin uluslararası ilişkilerinde başka hiçbir 

devlete bağlı olmaması, herhangi bir şekilde bir başka devlete tabi 

bulunmamasıdır. 

Aslında egemenlik kuramı açısından böylesi bir ayrım yapmak doğru 

değildir. Gerçekte sadece tek bir egemenlik vardır; iç ve dış egemenlik de bu tek 

egemenliğin iki değişik belirtisinden başka bir şey değildir.114 

Yeni dünyanın kabul edilmiş uygulamasına göre, her devlet, daha doğru 

bir deyimle her devletin egemeni dış egemenliğini kullanırken doğası gereği diğer 

devletler veya diğer egemenlerle eşit konumda olacaktır. 20. yüzyılın başlarında 

devletin kendisiyle aynı konumdaki bir başka devletle olan ilişkisi dağınık ve 

kanunun gücüyle sınırlandırılmamış bir toplulukta yaşayan bireylerin birbirleriyle 

olan ilişkisine benzemekteydi. Böyle bir durumda her birey sınırsız bir özgürlüğe 

sahip oluyor ve bu  durum bağımsızlık anlamına geliyor, aralarındaki anlaşmazlık 

fiziksel şiddet yoluyla çözümleniyordu. Heralde bundan daha kaba ve vahşi bir 

                                                 
111 ÖZMAN, a.g.m., s. 59 
112 LOEWNSTEIN, a.g.m. , s. 223 
113 LÜTEM, a.g.e. , s. 18 
114 ÖZMAN, a.g.m., s. 60 
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insan topluluğu hayal edilemez; ancak 20. yüzyılın başlarında devletlerin 

oluşturduğu topluluğun durumu da bundan farksızdı.115  

Pek çok yeni devletin ortaya çıkmasıyla birlikte, egemenlikle ilgili belli 

başlı olaylar belirginleşmeye başlamıştır. Bunlar, içerik olarak bir devletin 

uluslararası hukuk altında üç önemli hakkını ifade eder şekilde kullanılmaktadır: 

Eşitlik hakkı, bağımsızlık hakkı ve kendi geleceğini kendi belirleme hakkıdır.116 

Eşitlik hakkı özellikle devletlerin uluslararası alandaki ilişkilerinde ortaya 

çıkmaktadır. Devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde egemenlik aynı zamanda 

bağımsızlığı da ifade etmektedir. Eşitlik ilkesiyle bağımsızlık ilkesi arasında da 

bir nedensellik söz konusudur. Zira uluslararası hukukta bütün devletler eşittir ve 

hepsinin bağımsız olarak hareket edebilme hakkı vardır.  

Egemenlik kavramı günümüzde, (Birleşmiş Milletler Şartında da 

belirtildiği üzere)117 devletlerarası ilişkilerin hukuki eşitlik statüsüne dayanması 

anlamına gelir. Konusu itibariyle sınırsız güç118 olarak değerlendirilecek bir 

egemenlik anlayışı mantıklı bir bakış açısıyla hukukun doğasına aykırıdır. Çünkü 

mutlak iktidar, hukuk düzeninin varlığıyla çelişmektedir.119 Egemenlik hiç 

                                                 
115 LANSING, Robert, “Notes on Sovereignty in a State”, AJIL, Vol. 1, 1907, s. 300 
116 DE LUPIS, Ingrid Detter, International Law and The Independent State, London School of 
Economics and Political Science, London, 1989, s. 3 
117 Birleşmiş Milletler Şartı 2. maddesi “Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve üyeleri, birinci maddede 
beyan edilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki prensiplere uyarak hareket edeceklerdir: 1. Teşkilat 
bütün üyelerinin egemen eşitliği prensibine dayanır…” şeklindedir.  
118 Turgut Tahranlı’nın 21 Eylül 1999 yılında Radikal gazetesinde yayımlanan “Annan’a Göre 
‘Yeni’ Egemenlik” adlı yazısında, Annan’ın “Devletin egemenliği, sadece küreselleşme ve 
uluslararası işgüçleri birliğine bağlanmaksızın en temel anlamıyla, yeniden tanımlanıyor. 
Devletler, artık en geniş bir biçimde halklarının hizmetinde birer araç olarak kabul ediliyor, yoksa 
bunun aksi bir biçimde değil.”, sözlerini, “Bir devletin ‘halkının hizmetinde bir araç olması2 
biçiminde tanımlanmasa da, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulması ya da örgütün 
kurulmasında başı çektiği iddia edilen ilkeler zaten bu yönde bir anlayış ifade ediyordu.” Şeklinde 
değerlendirmiştir. (TARHANLI, Turgut, Ne Hukuk Ne de Ahlak – Yeryüzü Cehennemi, Dost 
Yayınları, Ankara, 2003, s. 33,34) 
119 CASANOVAS, Oriol, Unity and Pluralism in Public International Law, Martinus Nijhoff 
Publishers, The Hague/New York/London, 2001, s. 113 
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şüphesiz bir devletin bağımsızlığı ve varlığının devamı için son derece önemli bir 

kavramdır. Zaten devletler de egemen yetkilerini sınırlandırarak taviz vermeye 

sıcak bakmazlar. Nasıl iç hukukta bireyler, hukuk sisteminin sağladığı 

özgürlüklere sahip olmakla birlikte, düzenin devamı için bu özgürlükleri sınırsız 

bir şekilde kullanamıyorlarsa, uluslararası hukukta da devletler bağımsız olmakla 

beraber egemenlik yetkilerini sınırsız bir şekilde kullanamayacaklardır.  

Uluslararası hukuk düzeninin sağlanması her şeyden önce, onu oluşturan 

devletlerin ona atfettiği öneme bağlıdır ve bu önem egemenlik kavramının 

anlamını ve içeriğini belirleyecektir. En çok kullanılan modern anlamıyla 

egemenlik, devletin, sınırı uluslararası hukuk tarafından belirlenen hak ve 

yükümlülüklerce oluşturulan en üstün gücüdür.120  

Yalnız, egemen sayılan bir devletin başka devletlerle olan ilişkilerinde tam 

anlamıyla hür ve bağımsız121 bir iradeye, gerçek anlamda bir hareket serbestliğine 

sahip olup olmadığı hususu tartışmalıdır.122 Önceki paragrafta değindiğimiz 

hukuk düzeninin ruhunu bir kenara bırakacak olursak, aynı zamanda dünyada 

yaşanan değişimler ve gelişmeler de egemenlik kavramına farklı anlamlar 

verebilmektedir. Geçmişten bugüne devam eden mutlak egemenlik anlayışı, 1648 

                                                 
120 CRAWFORD, James, The Creation of  States in International Law, Clarendon Press, Đkinci 
Baskı, Oxford, 2006, s. 32 
121 Ronald Cohen devletlerin tam anlamıyla hür ve bağımsız olmasıyla ilgili olarak şunları 
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mülklerini kamulaştırabileceği herkesçe kabul edilen bir haktır. Kuşkusuz, evrim yerinde 
saymamaktadır; emperyalizm, gruplaşmış uluslar ve gerçek federasyonlar bu yolda dünya çapında 
siyasal ve toplumsal bir örgüte varabilirler. Ne var ki bugün için ve yakın gelecek için görülen 
odur ki, gerçek egemenliğin sınırları ulusal devletin sınırlarını aşmamaktadır ve ulusal devlet 
birimleri, toplumsal varlıklar olarak, dünya sahnesinde her zaman eylem gösteren en geniş çaplı 
siyasal örgütler olma durumlarını sürdürmektedirler.” (COHEN, Ronald, “Devletin Kökenleri – 
Yeniden Değerlendirme”, Erken Devlet, Derleyen Henri J. M. Claessen ve Peter Skalnik, Đmge 
Kitabevi, Ankara, 1993, s. 43 
122 KAPANĐ, Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, on ikinci baskı, Ankara, 2000, s. 57 
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Westphalia Antlaşması’yla birlikte ivme kazanan ulus devlet anlayışı ve 20 . 

yüzyılın sonlarında kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan küreselleşme 

kavramıyla birlikte farklı bir anlam kazanmaya başlamıştır. 

 

3. ULUS DEVLET KAVRAMININ EGEMENLĐK ANLAYIŞINA 

GETĐRDĐĞĐ FARKLI BAKIŞ AÇISI VE KÜRESELLEŞEN 

HUKUKA GEÇĐŞ 

 Ulus devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte, egemenlik kavramının 

algılanış biçimi değişmeye başlamıştır. Günümüzde mutlak bir egemenliğin var 

olamayacağı, bunun uluslararası hukuk ve politikanın gerçekleriyle 

bağdaşmayacağı kabul edilmektedir  

 On üçüncü ve on dördüncü yüzyıllardan itibaren gelişen ulus devlet 

anlayışında, 1648 tarihli Westphalia Antlaşması bir dönüm noktası olmuştur. Ulus 

devletler bu antlaşmayla birbirlerini tanımaya başlamışlardır. Otorite ve sınır 

arasında doğrudan irtibat kurulmasının ilk adımları atılmıştır. Devletin fiili 

gücünün ulaştığı alanları belirleyen bir sınır kavramının gelişmesi, evrensel ahlak 

ve hukuk ilkelerinin kabul edilmesi ile çelişki teşkil etmiyordu. Böylece evrensel 

hukukun sınır ötesi geçişkenliği ile ulusal hukukun sınırları tarafından belirlenmiş 

uygulama alanları arasında yeni bir tanımlama ve ayrım yapma zorunluluğu bir 

arada ortaya çıkmıştır.123 

 Ulusal egemenlik kavramı da mutlak egemenlik kavramında olduğu gibi, 

devletlerin iç işlerine karışmama ve müdahale etmeme gibi unsurları korumuştur. 

Buna göre devletlerin rızası olmaksızın, uluslararası toplum, devletlerin ulusal 

                                                 
123 DAVUTOĞLU, Ahmet, “Küreselleşme ve AB-Türkiye Đlişkileri Çerçevesinde Ulusal 
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yetki alanına giren konularla ilgilenemeyecektir. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 

ikinci maddesinin yedinci bendi de, adı geçen şartın hiçbir maddesinin devletlerin 

özü itibariyle ulusal egemen yetkisine giren işlemler hakkında Birleşmiş Milletler 

Örgütü’ne karışma yetkisi vermediğini belirtmektedir. 

 Fransız Devriminden sonraki süreçte ulusal egemenlik kavramı, ulusun 

egemenliği olduğu için yine sınırlandırılmak istenmemiştir. Egemenliğin 

kullanımı halk tarafından, halkın temsilcilerinden oluşan meclislere 

bırakılmıştır.124 Elbette bugünün şartlarıyla düşünüldüğü zaman devletin 

egemenliğini kullandığı üç alan vardır. Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır. Đşte 

Fransız Devriminden bugüne kadar yaşanan süreçte, halktan kaynaklanan bu tip 

yetkilerin belirli uluslararası hukuk kurallarıyla sınırlandırılması çok da kolay 

olmamaktadır. Rousseau’nun ortaya attığı genel irade kavramından hareket 

edilecek olursa, çoğu zaman uluslararası yükümlülükler, halk tarafından kendi 

iradesine aykırı dayatmalar olarak algılanmaktadır. Tabii bu husus da siyasal 

karar alma konumundaki kişiler açısından sıkıntı yaratmaktadır. Unutulmamalıdır 

ki hiçbir demokratik düzende meclis veya iktidar halka rağmen halka 

dayatılamaz. Bu konumunu korumak isteyen yöneticiler veya temsilciler, 

meşruluğunu halkın iradesinden almayan hukuki düzenlemeleri uygulamaya çok 

da kolay geçiremezler. Kısacası uluslararası antlaşmalarda yer alan uluslararası 

yükümlülükler çoğu zaman halkın iradesiyle çatışma halinde olduğu için 

uygulanamamaktadır. Devletin sorumluluğu gündeme geleceği halde, uluslararası 

antlaşmalar, devletin yetkili organları tarafından iç hukukta hayata 

geçirilememektedir. 
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 Bu noktada Đngiltere’de uluslararası antlaşmaların yürürlüğe sokulması 

sürecinde, Đngiltere’nin parlamento yoluyla antlaşmayı bir iç hukuk işlemi haline 

getirmesi son derece akıllıcadır. Antlaşma bir yasama işlemi olarak yürürlüğe 

konulduktan sonra, yasama organından çıkan bir işlemin hukuken meşruluğu 

üzerinde tartışma olmaz. Böylece devletin egemenlik haklarının 

sınırlandırılmasıyla ilgili yaşanabilecek tartışmalar da en aza indirilmiş olur; fakat 

ülkemiz de olduğu gibi yasama organının, üzerinde hiçbir tasarruf yetkisinin 

bulunmadığı bir metnin uygulamaya sokulması, her zaman için antlaşmaların 

ulusal egemenliğe karşı dış güçler tarafından dayatılan zorlamalar olarak 

algılanmasına neden olabilir. 

 Birleşmiş Milletler Şartında yer alan ulusal yetki alanına müdahale 

edilmemesi ilkesi bakımından da birtakım istisnalar bulunmaktadır. Öncelikle 

devlet kendi rızasıyla böyle bir istisnayı yaratabilir. Örneğin bir devlet, kendisini 

uluslararası alanda bağladığı bir antlaşma ile birtakım taahhütlerde bulunmuş 

olabilir.  Böylece devlet ulusal egemenliğiyle ilgili yetkilerini sınırlayıp, 

uluslararası toplumun ulusal yetki alanına müdahale etmesine izin verebilir. Bu 

durumda, devletler uluslararası yetkili kuruluşların denetim yetkilerini de kabul 

etmiş olabilirler. Ayrıca insani müdahale ve insan hakları konularında devletlerin 

rızaları olmaksızın onların ulusal yetki alanlarına müdahalede bulunulabilir.125  

 Burada önemli olan nokta tarihsel sürecin ve devletlerin sosyal ve siyasal 

yapılarının değerlendirilmesidir. Daha önce imparatorluk yapısıyla yönetilmiş bir 

halkın kazanmış bulunduğu egemenlik hakkını uluslararası antlaşmalarla 

sınırlandırması hiç de kolay olmamaktadır. Bu nedenle T.C. Devleti,  egemenlik 

                                                 
125 bkz. SUR, Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayınları, Đkinci baskı, Đstanbul, 
2006, s. 110-115  
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yetkilerini uluslararası hukuka uygun hareket edebilmesi için sınırlandırmak 

zorunda olduğundan, gerekli hukuki düzenlemeleri, aslında  egemen yetkilerin 

gerçekten halkta olduğunu kanıtlayarak hayata geçirmek zorundadır. 

 

4. KÜRESELLEŞEN HUKUK, YENĐ DÜNYA DÜZENĐ VE 

DEĞĐŞEN EGEMENLĐK ANLAYIŞI: EGEMENLĐK 

KAVRAMININ ULUSLARARASILAŞMASINDA 

KÜRESELLEŞMENĐN ROLÜ 

Küreselleşme, günümüzde uluslararası ilişkilere ve uluslararası hukuka 

yön veren en önemli kavramlardan birisidir. Devletler arası ilişkilerin ve 

devletlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin kazanmış olduğu boyut, karşılıklı 

bağımlılığı arttırmıştır. Meydana gelen bu durum, kendine has özelliklerini de 

beraberinde getirmiştir. Daha da öteye giderek, yeni dünya düzeni adı verilen bir 

başka kavramı da ortaya çıkarmış ve bu düzenin de öncelikli hedefi ulusal 

sınırların kolaylıkla aşılması olmuştur.  

Sosyal ve politik ilişkilerin küreselleşmesi 1648 Westphalia 

Antlaşması’yla başlamış ve on dokuzuncu yüzyılın ortalarındaki Batı 

sömürgeciliğiyle birlikte ivme kazanmıştır. Anlıyoruz ki, küreselleşme aşamasına 

ulus devletlerin ortaya çıkmasından önce gelinememiştir; çünkü ulus devletler 

sahip oldukları bütün farklı yönlerine rağmen, bir uluslararası sistem oluşturup bu 

sistem içinde faaliyet gösterebilmektedirler. Sistem aralarındaki ilişki ağı 

sayesinde oluşturulmakta, bu sisteme dahil olan her devlet, diğer  devletlerle olan 

politik ve ekonomik ilişkilerden ve bu ilişkilerin oluşturduğu bütünsel yapıdan 
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önemli ölçüde etkilenmektedir. 126 

Kendi dinamiklerine sahip bir biçim olan küreselleşme, Avrupa’da 

feodalizmin çökme evresinde şekillenmeye başlamıştır. Bu dönemde, ulus olarak 

örgütlenmiş toplumların erken dönemde biçimlenişinde, bireyin 

temalaştırılmasının artışında, devletler arası ilişkiler sisteminin 

zenginleştirilmesinde ve özellikle de felsefe ve erken dönem uluslararası hukukta 

insanlığa yönelik modern düşüncelerin başlamasında bir hızlanma söz 

konusuydu.127 

Uluslararası hukukun küreselleşmesi Westphalia Barışı sonrası ortaya 

çıkan “Avrupa Kamu Hukuku” düşüncesiyle hız kazanmıştır.128 1789 Fransız 

Devrimi dahi, bir takım evrensel değerlerden bahsederek, halkın egemenliği 

fikrinin, hukukun küreselleşmesi yönünde etki yapması sonucunu doğurmuştur. 

Hukukun küreselleşmesinde en önemli adım Milletler Cemiyeti’nin 

kurulması olmuştur. Milletler Cemiyeti Misakı daha başlangıç kısmında, amacının 

uluslararası işbirliğini geliştirmek ve uluslararası barış ve güvenliği sağlamak 

olduğunu açıkça vurgulamıştır. Hukuksal kişiliği ve kendine özgü organlarıyla 

gerçek bir örgüt niteliğinde olup; pek çok yeni kurum ve kuralın ortaya çıkmasına 

aracılık etmiştir.129 

1960’lı yıllar, dünyanın pek çok yerinde, herkesin paylaştığı varsayılan 

şeylere dair duyguları keskinleştirmek adına önemli etkilerin görüldüğü yıllar 

olmuş ve küresel karşılıklı bağımlılık duygusu, görece bağımsız başka bir çok 
                                                 
126 YÜKSEL, Mehmet, Küreselleşme, Ulusal Hukuk ve Türkiye, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001, 
s. 64,65 
127 ROBERTSON, Roland, Küreselleşme – Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çeviren Ümit 
Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999, s. 293 
128 AKIL, Abdülkadir, Küreselleşen Hukuk ve Ulusal Egemenliğe Etkisi, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đstanbul, 2002, s. 107 
129 AKIL, a.g.e., s. 115 
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alanda ve bölgede hızla kabul görür hale gelmiştir. Özellikle insanlığı sarsan 

olayları ve doğurduğu kötü sonuçlarıyla II. Dünya Savaşı, üçüncü dünya olarak 

bilinir hale gelen ülkelerin ortaya çıkışı, ulus aşırı ve ulus üstü kurumların 

çoğalması, küresel ekonomi diye bilinir hale gelen olguyu düzenleme girişimleri, 

iki katlı nesnel ve öznel küreselleşme sürecinde önemli rol oynadılar.130 

 Aslında yirminci yüzyılın sonunda kendisini iyiden iyiye hissettirmesine 

rağmen küreselleşme, çok uzun zamandan beri ortaya çıkacağının sinyallerini 

vermekteydi. Uzun zamandır devletler, kendi kendilerine yetememekte, 

birbirleriyle ticari ve ekonomik ilişkiler kurma ihtiyacı içinde bulunmaktaydılar; 

ancak geçmişte çok daha basit bir yapıya sahip olan bu kavram, bugün 

“entegrasyon” olgusunun da  varlığıyla çok daha değişik özellikler ve hedefler 

taşımaya başlamıştır. Zira küresel dünya geçmişte devletlerin ihtiyaçlarına göre 

yön bulmaktayken, günümüzde çok uluslu şirketler, medya ve bir takım 

uluslararası örgütlenmeler ve uluslararası norm ve değerler etkili olmaktadır.  

 Küreselleşme her yönüyle bir toplumsal değişmedir. Bu açıdan 

bakıldığında son zamanlarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, onun ideolojisi 

olan küreselleşmeyi de beraberinde getirmiş, küresel ekonomik ve küresel 

teknolojik değişiklikler ulus devletlerin bir araya gelmelerini de zorunlu 

kılmıştır.131 

 Bu husus, çağdaş küreselleşmeden söz ettiğimizde belirli ölçülerde “bilinç 

tasarımı” düşünümlü yan anlamlar taşıdığından olacak, bu tasarımla oldukça fazla 

ilgilenmemize neden olmaktadır. Küreselleşme yalnızca giderek artan karşılıklı 

bağımlılığın nesnelleşmesine göndermede bulunmaz, kültürel ve öznel sorunlara 

                                                 
130 ROBERTSON, a.g.e. , s. 23 
131 KOÇAK, a.g.e. , s. 267 
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da göndermede bulunur. Bu bakımdan küresel bilinç bir ölçüde olsun bütün 

dünyayı içine alan bir “hayali topluluk” ile ilişkilidir.132 

 Bu aşamada Birleşmiş Milletler’in kurulmasıyla daha evrensel bir yapı 

ortaya çıkmıştır. Artık yaşanan iki dünya savaşından sonra uluslararası toplumun 

varlığı ve bu toplum hayatının bir düzene sokulması gerekliliği, bir fikri gelişme 

olmaktan çok bir realite olarak ortaya konmuştur.133 Bunun sonucunda da 

Birleşmiş Milletler dönemine kadar adı pek anılmayan yaptırım kavramı, bu 

dönemle birlikte uygulamaya konulmuş, yaptırım olmadığı için uluslararası hukuk 

düzeninin devletlerin egemenliğini sınırlayabilecek güce sahip olmadığı tezini de 

çürütmeye başlamıştır.134 

 Küreselleşme kimi zaman ekonomik boyutuyla öne çıkarken kimi 

zamanda siyasal ya da sosyo – kültürel  boyutuyla ele alınmaktadır. 1980’li 

yıllarda iktisat literatüründe kullanılan ve kelime anlamı olarak “bütünün 

kucaklanması ve kuşatılması” anlamına gelen küreselleşme, giderek siyasal 

oluşumları da kapsayan bir içeriğe kavuşmuştur.  

 Ulus Devlet kategorisini ele alacak olursak, bu kategoride ulus toplumun 

türdeşliği temasının sorgulanması da dahil olmak üzere çeşitli değişimler yaşandı. 

Başka bir deyişle çok kültürlülük olgusu güçlü bir şekilde ön plana çıktı ve ayrıca 

olağanüstü büyük uluslar olgusu, özellikle ulusların daha büyük bölgesel ve ulus 

ötesi birimler arasındaki ilişkiler olgusu yükseldi.135 

Aslında dikkat edilirse egemenlik düşüncesi açısından bir çelişki 

yaşanmıştır. Ulus devlet ve ulusal egemenlik kavramı, büyük imparatorlukların ve 

                                                 
132 ROBERTSON, a.g.e. , s. 295 
133 ALSAN, a.g.e. , s. 64 
134 ALSAN, a.g.e., s. 405 
135 ROBERTSON, a.g.e., s. 296 
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krallıkların çökmesiyle ortaya çıkarken, bir yandan da karşılıklı ihtiyaçlar ve 

sömürgecilik anlayışı, daha ilk zamanlarından itibaren devletlerin egemenliklerini 

sınırlandırmıştır. Buna daha sonra uluslararası hukuk düzeninin gerekleri de 

eklenince ulusal egemenlik kavramının anlamı iyiden iyiye değişmiştir. Devletler 

egemenliklerine ne kadar önem verirlerse versinler, uluslararası toplumun devamı 

ve bunun ulus devletlere sağlayacağı faydalar nedeniyle egemenliklerini mutlak 

bir şekilde kullanmaktan kaçınmak durumundadırlar. Bunun sağlanması da 

yapılan antlaşmalar yoluyla olmaktadır. Devletler ancak bu yollarla hukuken 

sınırlandırılabilirler. Böylece devletlerin uluslararası sorumluluklara sahip olması 

sağlanabilir.  

Yalnız küreselleşme süreci “ulus devletin sonu” tartışmasını beraberinde 

getirmiştir. Zira bugün küreselleşmenin hedefi sınırların kaldırılması suretiyle tek 

bir dünya devletinin kurulmasıdır. Dikkatli bir şekilde düşünürsek küreselleşme 

ve ulus devlet kavramlarından her birinin diğerinin varlığı ve gelişimiyle ters 

orantılı olduğunu görmekteyiz. Bu gelişmelere bağlı olarak, bugün devletin iç 

işleri – dış işleri ayrımı anlamını yitirmekte, iç işlerinde mutlak bağımsızlığı 

öngören uygulamaların meşruiyeti sorgulanır hale gelmektedir.136 

Hatta bunun ötesinde, klasik uluslararası sistemin temel birimi olan ulus 

devlet kavramı da yoğun şekilde sorgulanır olmuştur. Bu bağlamda küreselleşme 

olgusunun tamamen gerçekleştiği söz konusu olduğunda, devlet egemenliğinin de 

bugünkü çerçevede bir anlam ifade etmemesi kaçınılmaz olmaktadır. Buna göre 

ulus devlet, bireylerin güvenlik ve refahı ile uluslararası düzeninin temel 

kaynağını teşkil ettiği oranda var olabilir ve bu misyonunu kaybettiği oranda yok 

                                                 
136 AKIL, a.g.e. , s. 205 – 207  
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sayılmak durumundadır.137 

Tabii burada aklımıza takılan husus, devletlerin uluslararası antlaşmalar 

aracılığıyla egemenliğini tamamen kaybedip kaybetmediği tartışmasında ortaya 

çıkmaktadır. Küreselleşmenin en dikkat çekici boyutu haline gelmiş olan 

entegrasyon kavramı bu tartışmaları iyiden iyiye alevlendirmektedir. Birçok geçiş 

ve olgu bizi tek bir mekan olarak dünyanın mevcut anlamına taşımaktadır.  

Tarihsel süreci incelerken de gözümüze çarptığı üzere, 20. yüzyılın ikinci 

yarısında ve hatta 1980’li yıllara gelmeden önce daha farklı bir anlayış vardı. 

Buna göre egemenlik hukuki bir nitelik olup ona sahip olan kişinin iradesini 

hukukun kaynağı ve düzenleyicisi haline getiriyordu. Devlet için oluşturulan 

hukuk kuralı ancak bu devlet tarafından istendiği, tanındığı ve kabul edildiği 

takdirde mecburi bir nitelik arz etmekteydi. Uluslararası hukukta devlete bir 

hukuk kuralı veya bir yargı kararı kabul ettirecek ulus-üstü bir güç mevcut 

değildi.138 

Oysa bugün ulusal ve küresel düzen anlayışlarının iç içe geçtiği ve açıkça  

siyasallaştığı bir duruma doğru ilerlemekteyiz. Günümüzde, düzene ilişkin her iki 

cepheden de karşılıklı rakip yaklaşımlar söz konusu olmaktadır.139 Bütün 

anlattıklarımıza rağmen ulus olarak örgütlenmiş toplumun, özellikle de devletin 

egemenliğini tamamen kaybettiğini ve yok olup gitmek üzere olduğunu ileri 

sürmek için henüz hiçbir neden olmadığını görmekteyiz.140  Bunun için öncelikle 

egemenliğin devri ve sınırlanması kavramlarının anlamları ve getirdikleri 

üzerinde durulması, sonra uluslararası antlaşmalar ile ulusüstü kuruluşları 

                                                 
137 AKIL, a.g.e., s. 209 
138 LÜTEM, a.g.e., s. 34 
139 ROBERTSON, a.g.e., s. 300 
140 ROBERTSON, s. 296 
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yetkilendiren antlaşmaların ayrı ayrı ele alınarak uluslararası antlaşmaların 

yürürlüğe girmesinin ve uygulanmasının egemenlikle olan ilişkisinin ortaya 

konması gerekmektedir. 

 

5. EGEMENLĐĞĐN ULUSLARARASILAŞMASINDA BĐREY 

KAVRAMINDAKĐ DEĞĐŞĐMĐN ETKĐSĐ 

Đnsan hakları, hem ulusal hem de uluslararası hukukun üzerinde durduğu, 

geniş kapsamlı, bir taraftan insanların haklarının devletin organlarına karşı 

korunmasını diğer taraftan çok boyutlu insan kişiliğinin geliştirilmesini içeren, 

tüm bireylere tanınması gereken soyut bir kavramdır. Bu hakların bir kısmı 

hukuksal güvenceye kavuşturularak, pozitif hukuk düzenin bir parçası haline 

gelmektedir.141 

Klasik anlamıyla insan haklarının negatif bir nitelik taşıdığı görülmektedir. 

Yani çıkış noktasında bu haklar bireyler lehine pozitif bir durumun kurulmasını 

gerektirmemiş, daha çok bireylerin hak ve özgürlüklerine müdahaleden kaçınmayı 

ifade etmiştir. Daha sonraları ise pozitif bir karakter taşımaya başlamıştır.142 

Günümüzde bireye verilen önem geçmiş yüzyıllardan daha farklı bir 

şekilde ele alınmaktadır. Yirminci ve yirmi birinci yüzyıl bildirileri açıkladıkları 

hak ve özgürlükleri pozitif, olumlu belgeler olarak ortaya koymakta, 

özgürlüklerin gerçekleşebilmesi için devletin pasif olumsuz tutumunu bir kenara 

bırakarak, aktif olumlu bir tutum içinde yol tutması gerekliliği üzerinde 

                                                 
141 GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref ve GÖLCÜKLÜ A. Feyyaz, Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Uygulanması – Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Đnceleme ve Yargılama Yöntemi, Turhan 
Kitabevi, Altıncı Baskı, Ankara, 2005, s. 3 
142 BOZKURT, Enver, Uluslararası Đnsan Hakları Hukuku, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, 
s. 12, 13 
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durmaktadırlar.143 

Uluslararası hukukun gelişimiyle birlikte devletin egemenliği ve bireyin 

özgürlükleri arasındaki karşılıklı ilişkinin önemi sürekli bir şekilde artmıştır. 

Egemenliğin, sınırsız olduğuna dair klasik içeriği, hukuki bir temele 

dayandırıldıkça bireylerin sahip olduğu haklarla çelişmeye başlamıştır.144 Yalnız 

uluslararası hukukun, iç hukuktan merkezi yaptırım uygulayabilen bir otoriteden 

yoksun olması bakımından farklı olduğu bu aşamada insan haklarının uluslararası 

korunması konusunda büyük bir boşluk tam anlamıyla kendisini hissettirmiştir.145 

Daha öncede söylediğimiz gibi uluslararası hukuk kurallarının oluşum 

süreci, devletlerin tutum ve iradeleri sonucunda gerçekleşmektedir. Fakat 

günümüzün uluslararası toplumunda bireyler, birey toplulukları ve hükümet dışı 

kuruluşlar da ulusal ve uluslararası katılımda bulunmakta ve içinde hareket 

edilebilecek sistemi belirleyecek temel değerleri oluşturma konusundaki katkıları 

ile anılan sürece etki edebilmektedirler. Aynı koşullar bireylerin hak ve 

özgürlüklerine ilişkin uluslararası düzenlemelerin yapılması aşamasında da 

gündeme gelmektedir. O halde, bu nitelikte bir uluslararası kural koyma 

mekanizması, ulusal siyasi rejimin karakteri ile birlikte sürekli olarak göz önünde 

bulundurulmak durumundadır.146  

Bu süreç özellikle II. Dünya Savaşından sonra hızlanmıştır. Đnsan 

haklarının korunmasına etkin bir güvence sağlama arzusu, uluslararası alanda 

                                                 
143 AKIN, Đlhan F., Temel Hak ve Özgürlükler, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
Fakülteler Matbaası, Đstanbul, 1971, s. 109 
144 DOEHRING, Karl, “The Relationship Between State Sovereignty and Human Rights”, 
Acta Juridica, 1979, s. 77 
145 DELBRUECK, Jost, “International Protection of Human Rights and State Sovereignty”, 
Ind. Law J., Vol. 57, 1981 – 1982, s. 567 
146 TARHANLI, Turgut, “ ‘Bilinçaltındaki’ Devlet Haklarından Đnsanın Haklarına: Türkiye 
Hukuk Düzeninde Uluslararası Hukuk”, F. Edip Çelik’e Armağan – Değişen Dünyada Đnsan, 
Hukuk ve Devlet, Engin Yayıncılık, Đstanbul, 1995, s. 365 
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insan haklarının korunmasına ilişkin normların, kurumların ve mekanizmaların 

hızlı bir şekilde çoğalması sonucunu doğurmuştur. Bu gelişme bir yandan 

devletler için pozitif yükümlülükler öngörülmesini gerektirirken, öte yandan bu 

yükümlülüklerin denetlenmesi amacıyla oluşturulan uluslararası denetim 

mekanizmalarının, uluslararası hukukun uygulamadaki etkinliğinin arttırılmasına 

katkıda bulunmasını sağlamıştır.147 

Uluslararası insan hakları hukuku devletlerin taviz vermez tutumlarını bir 

kenara bırakmaları ve gönüllü hareketleri sonucu oluşmuş, radikal bir karakter 

taşımıştır; fakat bu radikal karakterin arkasında bu hukukun gelişimi, devletlerin 

kendi iç hukuklarındaki anayasal sistemleri sayesinde gerçekleşmiştir. Örneğin 

Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, iç hukuk kaynaklarından türemiştir.148 

Ayrıca daha dikkatli bir bakışla görülecektir ki uluslararası herhangi bir 

mahkemenin veya örgütün kararının uygulanabilmesi devlete bağlıdır. Bir başka 

ifadeyle egemen devletler uluslararası insan hakları hukukunun 

uygulanabilmesinde anahtar rol oynamışlardır ve halen de oynamaktadırlar.149 

Aslında insan hakları kavramı, temelleri devletin meşruiyeti tartışmasına 

kadar götürülebilecek bir nitelik taşımaktadır. Zira egemenliğin genel gelişiminde 

de belirttiğimiz üzere devletler, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin bir 

kısmından veya tamamından vazgeçtikleri ölçüde egemen otoriteler olmuştur. Bu 

nedenle gelişen uluslararası hukuk, birey kavramını ön plana çıkarmaktadır. 

Yani ulusal ve uluslararası hukuk düzenlerinde birey hak ve özgürlükleri 

                                                 
147 GÖÇER, Mahmut, Uluslararası Hukuk ve Đnsan Haklarının Uluslararası Korunması, 
Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, s. 19 
148 HENKIN, Louis, “Human Rights and State ‘Sovereignty’”, Geo. J. Int. & Comp. L., Vol. 25, 
1995 – 1996, s. 39,40 
149 DELBRUECK, a.g.m., s. 574, 575  
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farklı şekilde yorumlanmakta ve algılanmaktadır. Batı demokrasilerinde insan 

hakları, devlet otoritesinin zorunlu yürütme gücüne karşı elde edilen hak ve 

özgürlükler şeklinde anlaşılmaktadır. 1970lerde doğu demokrasilerinde  ise 

bireyin sahip olduğu hak ve özgürlükler temellerini Marksist Teorilerde 

bulmuştur. Aynı şekilde uluslararası hukukun insan hakları kavramına vermiş 

olduğu anlamın belirlenmesinde, ulusal hukuk düzenlerindeki farklı bakış açıları 

değişik düşüncelerin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.150 Ayrıca devletler 

dışında uluslararası örgütler de insan  hakları kavramına farklı anlamlar 

vermişlerdir.  

Birey kavramının günümüzde bu şekilde ön planda olmasının 

nedenlerinden birisi de küreselleşmedir. Aynı zamanda insan haklarına verilen 

önemin artması da küreselleşmenin hızlanması sonucunu doğurmaktadır. 

Görüldüğü üzere insan hakları hukukunun gelişimi ve küreselleşme olgusu 

birbirlerinin hem nedeni hem sonucu olmaktadırlar ve devlet egemenliğinin 

sınırlanması konusunda aynı yönde hedefler ortaya koymaktadırlar.  

Devletlerin egemen yetkilerinin uluslararası örgütler tarafından 

sınırlanmasında veya ulus-üstü örgütlere devredilmesi hususunda; yani 

egemenliğin uluslararasılaşmasında iki dinamikten biri küreselleşme olgusuyken, 

diğeri bireye verilen önemin artması ve insan hakları kavramının gelişimidir. 

 Bu nedenle, bireylerin hak ve özgürlüklerine ilişkin ulusal ve uluslararası 

çok çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak bunların yapılması tek başına 

yeterli değildir, bir de bunların uygulanması söz konusu olmaktadır. 

 Uygulama, uluslararası hukukun ve elbetteki uluslararası insan hakları 

                                                 
150 DOEHRING, a.g.m., s. 81 
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hukukunun en zayıf halkası olmuştur. Uygulamaya karşı direnme egemenliğin son 

kalesidir ve yeni uygulama yollarında başarılı olabilmek için egemenliğe ilişkin 

birtakım değerlerin, insan haklarına ait değerlere aktarılması gerekirken, bu 

hususta çok fazla ilerleme sağlanamamıştır; fakat hiç şüphesiz genel olarak 

uluslararası hukukun uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemeler, uluslararası 

insan hakları hukukunun uygulanması konusunda da ilerleme kaydedilmesini 

sağlamıştır.151 

 Her  ne kadar devletlerin, egemenlikleri gereği uluslararası antlaşmalardan 

ve uluslararası örgütlerden, bunları benimsememeleri ve şartları 

gerçekleştirmeleri durumunda taraf olmaktan çıkma hakları olsa da, bugün 

uluslararası toplumun ulaşmış olduğu nokta teorik anlamda buna izin verse de, 

pratikte böyle bir davranış biçimi pek mümkün görünmemektedir. Bugün bir 

devletin saygınlığı artık demokrasi ve insan hakları kavramlarına vermiş oldukları 

önem ile ölçülür hale gelmiş, hiçbir devlet insan hakları sorunlarının kendi iç 

sorunları olduğunu ciddi bir şekilde ileri süremez olmuştur. Đnsan hakları kavramı, 

bir yandan devletin egemenliklerini sınırlamalarına neden olurken diğer yandan, 

egemen iktidarların meşruluk temelini oluşturur bir duruma gelmiştir.152 

 

II. ULUSLARARASI EVRENSEL  VE BÖLGESEL KURULUŞLAR 

VE DEVLETLERĐN EGEMENLĐĞĐ 

 

Devletler arasındaki işbirliğine duyulan ihtiyacın artması ve uluslararası 

hukukun devletler arası ilişkileri düzenlemesinin kaçınılmaz bir şekilde gerekliliği 

                                                 
151 HENKIN, a.g.e., s. 41 
152 DÖNER, Ayhan, Đnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, 
Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 31 
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düşüncesi, evrensel nitelikli uluslararası kuruluşların ortaya çıkması sonucunu 

doğurmuştur. Bunlardan ilki I. Dünya Savaşı sonucunda 10 Ocak 1920 tarihinde 

oluşturulan “Milletler Cemiyeti” olmuştur. 

Milletler Cemiyeti Misakı, üye devletlerin birtakım özgürlüklerini bir 

yandan sınırlayıp, bazı yükümlülükler yüklerken diğer yandan egemenlik ve 

bağımsızlıklarını gözetici düzenlemeler getirmiştir.153 Üye devletler, Milletler 

Cemiyeti’nin kuruluş şekli nedeniyle; onun hukuki etkiye sahip ve yerine 

getirilmesi zorunlu nitelikte kararlar veya tavsiye kararları alma yetkisi 

dolayısıyla; Milletler Cemiyeti’ne üye olmakla birtakım yükümlülükleri yerine 

getirmeyi kabul etmiş olmaları itibariyle egemen yetkileri bakımından 

sınırlandırmaya tabiydiler.154 Yalnız, üye devletlerin egemenliklerinden feragat 

etmeye yanaşmamaları ve onları yerine getirilmesi zorunlu kararlara uymaya 

zorlayacak yaptırım uygulama gücünden yoksun olması sebebiyle Milletler 

Cemiyeti tarih sahnesinden çekilmek durumunda kalmıştır. 

Bundan sonra Milletler Cemiyeti’nin bir ölçüde devamı olarak bir başka 

evrensel nitelikli kuruluş “Birleşmiş Milletler” olmuştur. Birleşmiş Milletler Şartı, 

hiçbir şekilde devletin ulusal yetkisi içinde bulunan işlere Birleşmiş Milletlerin 

karışmasına imkan verilmeyeceğini açıkça hükme bağlamıştır. Bu düzenlemeden 

kural olarak üye devletlerin egemenliklerini korudukları sonucu çıkmaktadır. 

Bununla beraber bu kural yerine göre görünürde kalmış ve devletlerin egemenliği, 

Milletler Cemiyeti döneminden daha çok sınırlanmıştır.155 Bu sınırlandırmalardan 

belli başlıları üzerinde duracak olursak, bunlar: Güvenlik Konseyi üyesi beş 

                                                 
153 LÜTEM, a.g.e., s. 101 
154 ÖZMAN, a.g.m., s. 81 vd.  
155 ÖZMAN, a.g.m., s. 85 
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ülkenin mutlak egemenliklerini korudukları halde diğer ülkelerin 

egemenliklerinin sınırlandırılması156, Milletler Cemiyeti döneminden farklı olarak 

genel kurulda oybirliği ile değil oy çokluğu ile karar alınması ve üye devletin 

kendi rızasıyla üyelikten ayrılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmaması157, 

uluslararası antlaşmaların tescil edilmesi zorunluluğu158 vb..  

Ayrıca bu kuruluşların yanı sıra bölgesel düzeyde bir takım oluşumlar 

gözlenmiştir. Avrupa’da Belçika – Lüxemburg Ekonomik Đşbirliği, Benelux 

Ekonomik Birliği, Birlik öncesi Avrupa Toplulukları, Avrupa Serbest Ticaret 

Bölgesi (EFTA) , Nordik Konseyi, Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi 

(CAMECON); Asya’da Ekonomik Đşbirliği Örgütü (ECO) , Güneydoğu Asya 

Ulusları Birliği (ASEAN) gibi kuruluşlar oluşturulmuş üye devlet ülkelerine ya 

hiçbir sınırlama getirmemiş ya da çok az sınırlandırmalarda bulunmuştur.159 

Bunların yanı sıra daha sonra detaylı bir şekilde üzerinde durulacak olan Avrupa 

Birliği, egemenlik yetkisini sınırlamak konusunda kurumsallaşmış, belirli 

alanlarda egemen yetkilerin kendi bünyesindeki kurumlara devrini sağlayarak, 

devletlerin uyması gereken doğrudan etkili kararlar alma yetkisiyle donatılmıştır. 

 

III. HUKUKUN KÜRESELLEŞMESĐYLE VE ULUSLARARASI 

HUKUKUN GELĐŞĐMĐYLE DEĞĐŞEN EGEMENLĐK 

ANLAYIŞINDA ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN YERĐ 

 

Yukarıda tanımını ve anlamını açıkladığımız egemenlik kavramı, 

                                                 
156 LÜTEM, a.g.e., s. 120 
157 ÖZMAN, a.g.m. , s. 87 
158 ÖZMAN, a.g.m , s. 87  
159 ERĐŞ, Đbrahim, Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler ve Devletlerin Egemenliği, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 
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antlaşmaların uygulanmasıyla birlikte sınırlanmaktadır. Ancak bu sınırlamanın ne 

ölçüde olduğu, devletlerin antlaşmaları imzalamakla egemen yetkilerini devredip 

devretmedikleri soru işareti yaratmaktadır. bu nokrada antlaşmaların devletlerin 

egemenliğine olan etkileri üzerinde durulacaktır. 

Hegel’e göre uluslararası hukukun temeli uluslararası antlaşmalara 

uymaktır. Mademki devletlerin birbirleriyle olan ilişkileri, bir yüksek otoriteye 

değil de onların egemenliklerine isnat edilmektedir, antlaşmaların uygulanmasının 

zorunluluğu da devletlerin kendi iradelerine bağlıdır. Hegel ahde vefa ilkesini 

inkar etmemektedir; ancak bu kural hukuk sahasına girdiğinden devletin iradesi 

önünde boyun eğmelidir.160 Tabii bu görüşlerde haklılık payı olmakla birlikte, 

mutlak egemenlik anlayışından da çok fazla etkilenildiği göz önünde tutulmalıdır. 

Klasik antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun yatay yapısının tipik 

örneğidir ve onun odağında egemen ve eşit tarafların etkileşimi vardır. Klasik 

uluslararası sistemin her alanında olduğu gibi, burada da etkin aktör ulus 

devlettir.161 Milletlerarası Daimi Adalet Divanı, Lotus davasında uluslararası 

hukukun bağımsız devletler arasındaki ilişkileri idare ettiğini söyledikten sonra, 

devletleri bağlayan hukuk kurallarının devletlerin iradeleri sonucu oluştuğunu ve 

devletlerin bağımsızlıklarının sınırlanmasının söz konusu olamayacağını 

belirtmiştir. Bir başka açıdansa devlet egemenliğinin uluslararası hukuk 

tarafından sınırlandırılabileceğini kabul etmiştir.162 

Divanın içtihadından bir başka sonuç daha çıkmaktadır. O da egemenliğin 

herhangi bir uluslararası antlaşma ile ihlal edilemeyeceğidir. Antlaşmanın 
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imzalanması dahi devletlerin egemenliğe sahip olduğunu gösteren bir kanıttır. Bir 

devlet bir diğerine kendine ait olan yetkileri kullanabilme hakkını verebilirse de 

bu husus, gücünün veya egemenliğinin bir kısmını devretmesini gerektirmez. 

Ayrıca divan antlaşmalarda devletlerin egemenliklerini sınırlandıran hükümleri 

dar bir şekilde yorumlamaktaydı.163 

Divan’ın içtihadını, uluslararası hukuk düzeninin hareket noktasını devlet 

egemenliği prensibinin teşkil ettiği, egemenliğin bir niteliğinin de uluslararası 

antlaşmalara bağlandığı, ancak buna rağmen egemenliğin devletçe yüklenilmiş 

olan yükümlülükleri yerine getirmeme hakkını vermediği şeklinde kısaca 

özetlenebilir.164 

Yalnız günümüzde uluslararası hukuk düzeni, yeni dünya düzenine uyum 

sağlama çabası içerisinde olduğundan uluslararası hukuk normları da 

küreselleşmektedir.  

 Bir devletin egemen yetkilerinden bahsedildiği takdirde, bu yetkiler 

yasama, yürütme ve yargı yetkileridir. Đşte devletin sahip olduğu yasama, yürütme 

ve yargı yetkilerinden bir kısmını veya tamamını bir başka yetkili kuruma veya 

oluşuma devretmesi, karşımıza egemenliğin devri kavramını çıkarmaktadır. 

 Şu ana kadar devletlerin, en ufak bir sınırlamaya bile ne kadar zor 

yanaştıklarını belirtildi. Böylesi bir durumda egemen yetkilerin devrinden 

bahsedilebilmesi kolay olmamıştır. Aslında devletler, imzaladıkları uluslararası 

antlaşmaları uygularken yasama yetkilerinin bir kısmını sınırlandırmış 

olmaktadırlar. Zira ülkelerin pek çoğu anayasalarında ve hukuk sistemlerinde, 

ulusal hukukları tarafından yapılacak düzenlemelerin uluslararası hukuktan 
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kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı olamayacaklarını belirtmektedirler. 

Genellikle usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmaların iç hukukta 

kanunlarla aynı düzeyde geçerli olduğunu, bazen kanunlardan üstün olduğunu ve 

hatta bazen Hollanda Anayasası örneğinde de görüldüğü gibi anayasadan üstün 

olduğunu belirtmektedirler. Aslında bu yolla devletler yasamaya ilişkin bir takım 

yetkilerini kısmen ve fiilen devretmiş olmaktadırlar. Ancak günümüzde 

anlaşıldığı şekliyle ulus-üstü kuruluşlara devredilen tarzda bir yetki devri söz 

konusu değildir.   

 Aynı şekilde, yargı yetkisi de benzer bir konumdadır. Zira devletler 

antlaşmalara taraf olarak birtakım taahhütler altına girip, bir takım 

yükümlülüklere sahip olabilirler. Fakat bunlara uyulmasının ve yerine 

getirilmesinin sadece ulusal yargı yerlerince sağlanabilmesi mümkün değildir. 

Zira her devletin kendi ulusal çıkarları her zaman daha önemli olacaktır. Birleşmiş 

Milletler kurulduğu 1945 yılından bu yana devletler arasındaki ilişkileri 

düzenleyecek evrensel standartlar yaymaya ve uygulatmaya çalışmaktadır. Bu 

düzeni sağlarken de devlet egemenliğini koruma düşüncesi onun asıl 

amaçlarından birisi olmuştur.  

Yalnız zaman geçtikçe egemen eşitlik ile uluslararası hukuk kurumunun 

arasındaki normatif ilişkinin açıklanması ihtiyacı artmıştır. Ulusal egemenliğin 

uluslararası hukuk uygulamasıyla çatışmadan uygulanabilip uygulanamayacağı ve 

ulusal egemenliğin yeniden yorumlanması, yeni gereksinimlere uygun duruma 

getirilmesi ve hatta geleneksel anlamı terk edilerek yerini uluslararası hukukun jus 

cogens normlarının üstünlüğüne bırakmasının gerekip gerekmediği tartışılmaya 

başlanmıştır. Bunun sebebi de neredeyse tüm uluslararası yargı uygulamalarının 
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devletlerin egemen yetkileriyle çatışıyor olmasıdır.165 

Đdare Hukukundan özel hukuka, idari yargıdan adli yargıya, ulusal tahkime 

ve uluslararası tahkime giden yöneliş ulus devletin hukuk ve yargı düzeni kurma 

işlevinin de küreselleşme sürecine uygun bir şekilde dönüştürülmekte olduğunu 

göstermektedir. Böylece egemenliğin geleneksel anlamında söz konusu olan yasa 

yapma iktidarı artık ulus devletlerin elinde bulunmamaktadır. Yasaları yapan 

kurumun egemenliğin somutlaştığı birim anlayışından yola çıkarsak, devletlerin 

egemenliğinin kendileri dışındaki varlıklara bağımlı olduğunu söylemekte sakınca 

bulunmamaktadır.166 

Küreselleşme, devlet egemenliğinin artık sınırsız, mutlak ve bölünmez 

olmadığı gerçeğini ortaya koymakta ve uluslararası organlarla egemenliğini 

paylaşabileceği anlayışını yaygınlaştırmaktadır. Küreselleşme sürecinde 

egemenlik kavramı yeniden yapılandırılırken, politik iktidar da yeniden 

tanımlanmaktadır. Ana egemenlik hakkı uluslararası merkezlere geçirilip, en üstte 

küresel bir politik merkez yaratılırken, altta ulus devletler küresel egemene tabi 

kılınıp, küresel egemenlik yetkisinin uygulayıcısı olarak 

konumlandırılmaktadırlar. Bu strateji, ulusal ve yerel egemenliklerin küresel 

egemenliğe tabi kılınmasını öngörmektedir.167 

 Görüldüğü üzere egemenliğin devri, her uluslararası ilişkide söz konusu 

değildir. Kendine göre koşulları olan, devletlerin bu yetkilerini devrettiğini açıkça 

belirtmesini gerektiren bir karaktere sahiptir; çünkü birinci bölümde de 

                                                 
165 KOCHLER, Hans, Küresel Adalet mi Küresel Đntikam mı?, Türkçe’ye çevirenler: Funda 
Keskin ve Erdem Denk, Alkım Yayınları, Đstanbul, 2005, s. 46,47 
166 YÜKSEL, a.g.e. , s.14 
167 ÖZDEK, Yasemin, Uluslararası Politika ve Đnsan Hakları, Öteki Yayınları, Ankara, 2000, s. 
154 
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belirttiğimiz gibi uluslararası hukukun asli süjeleri devletlerdir ve uluslararası 

hukuktaki uygulamalar ve kurumlar ancak devletlerin izin verdiği ölçüde 

oluşmuştur ve halen de bu şekilde oluşmaktadır. 

Egemenliğin devri kavramının kullanılmaya başlanmasının en önemli 

nedenlerinden birisi, uluslararası hukukun üstünlüğünün kabul görmesi ve klasik 

egemenlik anlayışının değişmesidir. Uluslararası alanda genel kabul görmüş 

hukuk normlarının, uluslararası teamüllerin, mahkeme kararlarının, genel hukuk 

ilkelerinin, uzman görüşlerin ve özellikle de antlaşmaların, devletlerin 

egemenliğini gün geçtikçe sınırlamakta olduğu bir gerçektir.168 

Ulusal egemenlik,  pek çok uluslararası hukuk kuralı altında 

sınırlandırılmıştır. Devlet hiç şüphesiz egemenliğini antlaşmalar yoluyla 

sınırlandırabilir. Antlaşmalarla aynı zamanda, Avrupa Birliği’ne üye devletlerin 

yasama yetkilerini sınırlamalarında olduğu gibi, spesifik olarak belirli egemen 

yetkilerin devredilmesi söz konusu olabilir. Örneğin devlet, kendi ülke sınırları 

içinde uygulanacak ve kendi vatandaşları da ona uyacak şekilde, başka bir 

kuruluşun düzenlemesinin kendi iç hukukunda doğrudan etkili olmasını kabul 

edebilir.169 Đşte bu durumda egemenliğin devri gerçekleşmiş olacaktır. 

Milletlerarası Daimi Adalet Divanı 1923 tarihli “Wimbledon Davası”nda 

vermiş olduğu kararında, bir devletin bir davranışta bulunma veya bulunmama 

konusunda yükümlülük altına girmesinin, onun egemenliğinin devri anlamına 

gelmediğini, uluslararası yükümlülükler altına girme hakkının devlet 

                                                 
168 ÇINAR, M. Fatih, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza 
Mahkemesi, Kazancı Yayınları, Đstanbul, 2004, s. 35 
169 DE LUPIS, a.g.e. , s. 141 
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egemenliğinin bir özelliği olduğunu belirtmiştir.170 

Uluslararası antlaşmalar, devletler arasında birlikte yaşamın devamını ve 

işbirliğini sağlamaya çalışmaktadır. Amaç devletler arası ilişkilerin 

düzenlenmesidir.171 Bu nedenle antlaşmalar yoluyla devletler egemenliklerine 

sınırlar getirirler. Ama bu sınırlama egemenliğin devri anlamına gelmemektedir. 

Bir antlaşmayla devletin egemen yetkisini devrettiğinden  söz edebilmek için, o 

devletin imzaladığı antlaşma ile kendi egemen yetkilerini paylaşacağı bir kuruma 

veya kuruluşa üye olması gerekmektedir. Yoksa bir antlaşmadan kaynaklanan 

yükümlülüklere ve taahhütlere uygun davranılması çabası onun egemenliğini 

devrettiğinin göstergesi olamaz.  

 

IV. KANUN ANTLAŞMALAR VE EGEMENLĐK 

Konumuz açısından önemli olan kavramlardan birisi de genel, objektif  ve 

soyut olarak uluslararası hayatı düzenleyen “kanun antlaşmalar”dır.172 Bu tür 

antlaşmalarla ortaya çıkan kurallar, zamanla yargıç ve yazarların tespit 

edebileceği bir olgunluğa erişmekte ve uluslararası ortak hukuk kurallarına 

dönüşmektedir.173 

 Günümüzde uluslararası antlaşmalar yoluyla kurallar koyan evrensel ve 

bölgesel antlaşmalar oluşturulmakta, bu antlaşmalar çerçevesinde medeni 

hukuktan idare hukukuna hatta ceza hukukuna kadar pek çok hukuk dalını 

ilgilendiren düzenlemeler yapılmakta, bu düzenlemelere aykırı hareket eden 

devletler uluslararası örgütlerin bünyesindeki yargı organları tarafından 

                                                 
170Konu için bkz.  
http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions/ccpij/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf 
171 CASANOVAS, a.g.e. , s. 171 
172 BROWNLIE, a.g.e. , s. 638 
173 TOLUNER, a.g.e. , s. 53 
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yargılanmakta, önceleri münhasır olarak devletlerin anayasaları ile düzenlenen 

insan hakları ve devlet teşkilatına ilişkin konular uluslararası örgütler bünyesinde 

oluşturulan antlaşmalar ile belirlenmektedir. Böylece içerik bakımından 

anayasalardan farklı olmayan ve genel kurallar koyan küresel ve bölgesel nitelikli 

uluslararası antlaşmalar, bir yandan bireyleri de uluslararası hukuk süjesi 

yaparken diğer yandan anayasalar ile uluslararası antlaşmalar arasında 

bağlantıların kurulması sonucunu doğurmuştur.174 

 

V. ULUS-ÜSTÜ (SUPRANASYONEL) KURULUŞLARLA YAPILAN 

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN EGEMENLĐĞE ETKĐLERĐ: 

AB ÖRNEĞĐ 

 

Feodal çağın bitmesinden itibaren ulus devlet kavramına özel bir anlam 

verilmiştir; ancak uluslararası hukukun uygulanması denildiği zaman sadece 

devletler ele alınamaz. Yapılması gereken, uluslararası hukukun ve onun 

uygulanmasının, süjeleri bakımından bir bütün olarak incelenmesi  olmalıdır; 

fakat bunu yaparken sadece “uluslararası” hukuk tabirinin kullanılması zaman 

zaman yetersiz kalmaktadır.  

Her ne kadar egemenlik kavramının anlamı değişse ve küreselleşme 

zaman içerisinde kendisini daha çok hissettirmeye devam etse de henüz bir dünya 

devleti kurulması aşamasına gelinmiş değildir; fakat bugün devletler topluluğu 

adını almış oluşumlara rastlanmaktadır. Yalnız bunlardan hiçbirisi ne kavram ne 

de içerik olarak içinde bulunulan hukuki statüyü tam anlamıyla 

                                                 
174 KORKUT, Yakup Levent, Egemenlik, Uluslararası ve Ulusal Yargı: Avrupa Đnsan Hakları 
Mahkemesi Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2002, s. 38 
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açıklayamamaktadır. Burada rastlanan zorluklardan bir kısmının nedeni dünya 

topluluğu adını verebilecek bir yapının tam olarak analiz edilememesi ve bu 

topluluğu  düzenleyen, devletlerin uyması gereken kuralları ifade etmek için tam 

olarak amacı karşılayacak bir kavram kullanılamaması olmaktadır.175 

 

1. ULUS-ÜSTÜLÜK KAVRAMI VE ULUS-ÜSTÜ KURULUŞLARIN 

EGEMENLĐĞE ETKĐLERĐ 

Uluslararası hukukun alanı, uluslararası düzenin veya dünya düzeninin 

temel sorunlarının tartışıldığı bir paradigmanın içine karışmıştır. Klasik 

egemenlik anlayışı yıkılmış ve bu alanda değişik yapılar meydana gelmeye 

başlamıştır. Ulus-üstü adı verilen bu yapının, devletlerin egemenlik yetkilerine 

etkisi de tartışılmaya başlanmıştır. Bu kavramın anlaşılması önemlidir; çünkü 

ancak ulus-üstü seviyede gerçekleşen sosyal farklılaşmayla ve siyasal otoritenin 

normatif karakteriyle ilgili yeterli bilgi sahibi olunması bugünkü dünya düzeni ve 

değişen egemenlik ve uluslararası hukuk anlayışı hakkında fikir sahibi 

edinilmesini sağlayacaktır.176  

Aslında ulus-üstü kuruluş kavramı ilk başlarda ortaya çıkarken 

egemenliğin devredilmesiyle ilgili düşüncelere rastlanmamaktaydı. Bütün 

dünyada görülen  bazı önemli problemler ön planda tutulmaktaydı ve bu 

problemlere çözüm bulabilmek için devletlerin bir araya gelmeleri 

düşünülüyordu. Bir başka ifadeyle devletlerin ağır dış borç yükleri, dışarıya 

bağımlı ekonomik yapılanmaları zorunlu kılmıştır. Küreselleşme sürecinde ulus 

                                                 
175 JESSUP, Philip C. , Transnational Law, Yale University Press, New Haven, 1956, s. 2-5 
176 COOPER, Justin, “The State, Transnational Relations and Justice: A Critical Assesment 
of Competing Paradigms of World Order”, Sovereignty at the Crossroads – Morality and 
International Politics in the Post – Cold War Era, Derleyen Luis E. LUGO, Rowman & Littlefield 
Publishers, New York/London, 1996, s. 23 
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devlet öncelikle ekonomi düzlemindeki yetkilerini giderek bölgesel anlaşmalarla 

kurulan bölgesel yapılanmalara ve II. Dünya Savaşından sonra geliştirilen Dünya 

Bankası, IMF, OECD ve GATT(Daha sonra adı Dünya Ticaret Örgütü olarak 

değişecektir) gibi kurumlara danışarak kullanma durumuyla karşı karşıya 

kalmıştır.177 

Örneğin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı, mülteciler, yasadışı göçler, 

rüşvetçilik, dolandırıcılık, nükleer yıkımlar, terörizm ve özellikle insan hakları  

gibi konular devletleri etkilemektedir. Bu sorunlarla tek başlarına baş etmek 

zorunda kalan ulus devletler çoğu zaman çaresiz kalmaktadırlar. Bu kaçınılmaz 

gerçeğin üzerine gidilmesiyle modern ulus devletler, ortak sorunlarına ortak 

çözümler bulabilmek için bir araya geldiler ve kabul edileceği üzere devletlerin 

ilk başlardaki maksatları ne olursa olsun, doğal olarak böylesi bir işbirliği 

egemenlik yetkilerinin ulus-üstü kuruluşa devrine sebep oldu.178 Ortak Pazar 

antlaşmaları ile başlayan bölgesel oluşumlar, siyasi sonuçlar doğurmuş ve klasik 

uluslararası örgütlerin yanında Avrupa Birliği gibi ulus-üstü örgütlere varlık 

kazandırmışlardır.179 Egemenliğin devredilmeye başlanmasıyla ulus-üstü 

kuruluşların içinde bu devredilen yetkileri kullanacak olan kurumların 

oluşturulması gereği ortaya çıkmıştır. Böylece uluslararası yetkili otorite kavramı 

da terim olarak bu kurumları ifade etmekte yetersiz kaldı ve ulus üstü otorite 

kavramı kullanılmaya başlandı. 

 

                                                 
177 KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Ulus Devlet – Yeni Ekonomik Düzen, Đstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, Dördüncü Baskı, Đstanbul, 2005, s. 34 
178 BELLO Judith H. , “National Sovereignty and Transnational Problem Solving” , Car. L. 
Rev., Vol. 18, 1996 – 1997, s. 1027 
179 CAMILLERI, Joseph A. ve FALK, Jim, The End of Sovereignty? – The Politics of  a 
Shrinking and Fragmenting World, Derleyen Edward Elgar, Vermont, 1994, s. 10 
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 Yetkili otorite kavramı pek çok ulusal hukuk düzeninde belirli bir anlama 

sahip olsa bile, uluslararası hukukta çok farklı bir durumda olması sebebiyle 

bizleri ilk başta yetkili otoritenin ne olduğunu açıklamaya değil de belirli sayıdaki 

olaylarla örneklendirmeye yöneltmektedir; ancak daha sonra sözcük anlamı 

olarak, uluslararası yetkili kurumların veya otoritelerin, devletler tarafından 

antlaşmalarla yetkilendirilmiş birimler olduklarını görmekteyiz.180 Bu uluslararası 

otoriteler, onlara antlaşmayla taraf olan devletler için kanun yapma, düzenleyici 

işlemler oluşturma ve doğrudan yargı yetkisi kullanma hakkına sahip değillerdir. 

 Ulus-üstü kuruluşun yetkili organları ise konu ve içerik bakımından 

yetkileri sınırlı olduğu halde, kendisine belirli konularda yetki verilen alanlarda 

üye ülkelerin bütün egemenlik sahaları içerisinde işlemler yapmaya 

yetkilidirler.181 Yani devletler yetki verdiği ölçüde, ulus üstü kuruluşun yapmış 

olduğu yasama işlemlerini doğrudan hukuk düzeninin bir parçası haline 

getirebilmekte, yapılan düzenleyici işlemler doğrudan ulusal hukukta etkilerini 

doğurmakta ve her uyuşmazlıkta ayrıca taraflarca yetkilendirilmesine ihtiyacı 

olmaksızın bu kuruluşun yargı yetkisini de tanımış olmaktadır. 

 Görüldüğü üzere ulus üstü yapılanma, uluslararası bir yapılanmadan farklı 

bir içeriğe sahip bulunmakta, devletler bakımından doğrudan etkili olmaktadır. 

Böylesi kuruluşlarla da akdedilen  uluslararası antlaşmalar incelendiği takdirde 

egemenlik yetkilerinin devriyle karşılaşılmaktadır.182  

                                                 
180 HAHN, Hugo J. , “International and Supranational Public Authorities”, Law and 
Contemporary Problems , Vol. 26, 1961, s. 638 
181 HAHN, a.g.e. , s. 644 
182 Zaman içerisinde ulusüstü kuruluşlara verilen anlamların değişmesi, Birleşmiş Milletler’in 
ulusüstü kuruluşların faaliyetleri etkileme çabası içerisinde bulunması gerekliliğini doğurmuştur. 
Birleşmiş Milletler, bu konuya önem vermiştir. Bu etkileme çabalarıyla ilgili verilebilecek 
örneklerin en önemlileri “Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme Konferansı” ile “Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Ulusüstü Kuruluşlar Komisyonudur.” (KUREK, James D. , 
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 Bahsettiğimiz ulus-üstü yapılanmaya en güzel örnek “Avrupa Birliği”dir. 

Avrupa Birliği, uluslararası örgütlerin ekonomik bir amaç için bir araya geldikten 

sonra, içinde bulundukları işbirliğini egemenlik haklarının devredilmesi sonucunu 

doğurabilecek kadar siyasal ilişkilerini etkileyen bir işbirliği haline getirmelerinin 

en üst düzeye ulaşmış boyutudur.183 Kurumsal yapılanmasını tamamlamış, 

kendine ait parlamentosu olan, Konsey ve Komisyon adı altında karar alma ve 

yürütme yetkisine sahip olan, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı adı altında 

yargılama yetkisi bulunan, bireylerin hak ve yükümlülükleri üzerinde doğrudan 

etkili olabilen bir kuruluştur.  

Đşte en başından beri bahsetmiş olduğumuz egemenlik anlayışı ve birey 

kavramındaki değişim ve onun sonucu olan küresel dünya, uluslararası 

kuruluşların devletlerin ulusal hukuk düzenlerinde doğrudan etkili olabilmesinin 

en önemli nedenidir. Bunun yanında sadece devletlerin bağlanma iradelerinin 

devletlere hak ve yükümlülükler yüklenmesini sağlayabileceği bir düzenden, 

devletlerin münferit olarak her olayda olumlu iradelerini açıklamaksızın bir 

uluslararası kuruluş tarafından alınacak kararları uygulama aşamasına gelmesi de, 

yine o devletlerin bu düzeni bir uluslararası antlaşmayla kabul etmeleri sonucu 

olabilmektedir.  

 

 

 

                                                                                                                                     
“Supranational Regulation of Transnational Corporations: The UNCTAD and CTC 
Efforts”, MYBILS, Vol 2, 1981, s. 268) 
183 BRAND, Raynold A. , “Sovereignty: The State, the Individual, and the International Legal 
System in the Twenty First Century”, Hastings International and Comparative Law Review, 
Vol. 25, 2001 – 2002, s. 289  
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2. ULUS-ÜSTÜ KURULUŞLARIN VE BU KURULUŞLARIN 

GETĐRDĐĞĐ EGEMENLĐK ANLAYIŞININ ULUSLARARASI 

ANTLAŞMALAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Ulus-üstü kuruluşa örnek olan Avrupa Birliği uluslararası antlaşmalarla 

oluşturulmuş, değiştirilmiş, uyarlanmış ve genişletilmiştir.184 Avrupa Birliği’nin 

oluşum sürecinde imzalanan kurucu antlaşmaların her biri Topluluk’a, Topluluk 

tarafından oluşturulacak kurumlar ve organlarca kullanılabilecek yasama, yürütme 

ve yargı yetkileri tanımıştır. Örneğin bu antlaşmalar yürürlüğe girmeden önce, 

Topluluk organları tarafından düzenlenen ve yürütülen konular hakkında 

uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi, mutlak bir şekilde devletlerin ulusal yargı 

yetkileri içerisinde yer almaktaydı.185 Yani antlaşmalarla devredildiği açıkça 

belirtilmeden devletlerin egemen yetkilerini ulus üstü bu kuruluşa devretmeleri 

gerçekleşememiştir.  

Hatta egemenlik yetkilerinin devrinden, Maastricht Antlaşması imzalanana 

kadar bahsedilmemiştir; çünkü bu kurucu antlaşmaya kadar devletler, 

hükümetlerarası işbirliği içinde bulunmuşlardır.186 Đşte bu antlaşmayla beraber 

Avrupa Birliği tam anlamıyla bir siyasal entegrasyon ve ulus-üstü kuruluş niteliği 

kazanmıştır. 

Her şeye rağmen egemenliğin tam olarak devrinden bahsedebilmek 

mümkün değildir. Topluluk hukuku ve iç hukuk adı altında Topluluk bünyesinde 

iki farklı hukuk düzeni yer almaktadır ve bu iki hukuk düzeni birbirleriyle federal 

                                                 
184 ŞĐMŞEK, Galip Engin, “The Legal Nature of the European Community”, Milletlerarası 
Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni - Sevin Toluner’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve 
Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl 24, S. 1 – 2, 2004, s. 675 
185 ERADES, L. , “International Law, European Community Law and Municipal Law of 
Member States”, Int. & Comp. Law Q. , Vol. 15, 1966, s. 120 
186KINGSLAND, Lord, “Law, Democracy and Sovereignty in the European Community”, 
Commonwealth Law Bulletin, vol. 22, 1996, s. 588 
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devletlerde görüldüğü gibi hiyerarşik ilişki içinde bulunmamaktadır. Bu iki hukuk 

sistemi, aynı egemenlik alanı içerisinde birlikte ve yan yana ilişkilerini 

sürdürmektedir.187 Bazı durumlarda devletler Topluluk hukukunu değil kendi iç 

hukuklarını uygulamaktadırlar. Yani aslında Topluluk düzenlemelerinin iç 

hukukta doğrudan ve etkili bir biçimde uygulanmasına rağmen, bazen ulus-üstü 

yapı olduğunu söylerken çekimser davranılabilmektedir. 

Bu aşamada açıklığa kavuşturulması gereken tek bir sorun kalıyor ki, o da 

bir ulus-üstü kuruluşla yapılan antlaşmaların iç hukukta ne şekilde 

uygulanacağıdır. Kurucu antlaşmalarla belirlenen ve oluşturulan Topluluk 

Hukuku, uluslararası hukuk karakterine sahiptir. Bu antlaşmaların iç hukukta 

doğrudan uygulanabilmesi ancak iç hukuk düzeninin bir parçası haline 

getirildikten sonra mümkün olmaktadır.188 Burada hemen şu farkı belirtmekte 

fayda vardır: Topluluk organlarını daha önceden yetkilendiren antlaşmalar ile 

devletler bu organlar tarafından yapılan düzenlemeleri doğrudan iç hukuklarında 

uygulamayı kabul etmişlerdir; ancak bunun dışında devletlerin Toplulukla olan 

ilişkileri yine antlaşmalar yoluyla düzenlenmektedir. Bir başka ifadeyle bir ulus-

üstü kuruluşla yapılan kurucu antlaşma dışındaki ikili veya çok taraflı antlaşmalar 

her zaman yetki devrine yol açmaz. Devletler hala mutlak egemenlikleri olan 

alanlarda, ulus-üstü kuruluştan bağımsız olarak hareket etme yetkisine sahiptirler. 

Bu alanlarla ilgili olarak yapılacak düzenlemeler başka antlaşmaların konusunu 

oluşturur ve bu antlaşmalar ulus-üstü değil “uluslararası” nitelik taşır. Görüldüğü 

üzere de egemenlik yetkilerinin devrine yol açmaz. 

                                                 
187 BAYKAL, Sanem, AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar, 
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi No: 
14, Ankara, 2002, s. 4 
188 ERADES, a.g.m. , s. 120 
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3. ULUS-ÜSTÜ KURULUŞLARLA YAPILAN ULUSLARARASI 

ANTLAŞMALARIN ĐÇ HUKUKTA UYGULANMASI 

Ulus üstü kuruluşlarla yapılan uluslararası antlaşmaların, devletlerin ulusal 

hukuklarında doğrudan uygulanması, tıpkı devletlerin uluslararası hukukun diğer 

süjeleri ile yaptıkları uluslararası antlaşmalarda olduğu gibi, bu uygulamayı  iç 

hukuk düzenlerinde yapacakları değişikliklerle öngörmeleri halinde mümkündür. 

Uluslararası antlaşmaların uygulanmasıyla ilgili bölümde de bahsettiğimiz gibi, 

antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükler, ancak bu antlaşmaları iç hukuk 

düzenlerinde yürürlüğe sokmalarından sonra devletleri bağlar. 

Bir başka yol olarak da devletler, önceden anayasalarında yapacakları 

değişikliklerle, belirli konuları içeren veya tüm uluslararası antlaşmaların iç 

hukuklarında doğrudan uygulanacağı düzenlemesini getirebilirler. Örneğin 

Polonya, anayasasının doksanıncı ve doksan birinci maddelerinde değişikliğe 

gitmiştir. Buna göre Polonya Cumhuriyeti, Polonya Anayasası’nın doksanıncı 

maddesi uyarınca belli bazı konularda, uluslararası antlaşmalar gereğince bir 

uluslararası örgüte veya uluslararası kuruluşa devlet otoritesinden kaynaklanan bir 

takım yetkilerini devredebilecektir.189 Ayrıca doksan birinci maddesi uyarınca, 

onaylanan bir uluslararası antlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra iç 

hukuk düzeninin bir parçası olmakta ve uygulanması bir yasayı gerektirmedikçe 

doğrudan uygulanmaktadır. Bir yasanın antlaşmayla çatışması durumunda 

antlaşma hükümleri doğrudan uygulanmaktadır. Polonya Anayasası her ne kadar 

Avrupa Birliği’ne ya da Avrupa Topluluklarına gönderme yapmamışsa da Avrupa 

                                                 
189 KELLERMANN, Alfred E. , “Türkiye’nin AB’ne Entegrasyon Sürecinin Anayasal 
Boyutları – Ortaklık Anlaşmasının Katılım Öncesi Etkisi – Katılım ve Ulusal Anayasalar”, 
Avrupa Birliği’ne Katılımın Ulusal Hukuk Düzenleri Üzerindeki Etkisi (Hukuksal Mülahazalar ve 
Olay Đncelemeleri, T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, 12 – 13 Aralık 2003, 
Böl. 3, s. 6 
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bütünleşmesinin doğrudan uygulanabilir kurallar içeren kurucu antlaşmalarının iç 

hukuk düzeninde geçerliliğinin tartışılmasını önlemiş olacaktır.190 Bu konu 

özellikle ulus-üstü kuruluşlarla onun üyesi olan devletler arasındaki ilişkilerde son 

derece büyük bir önem arz etmektedir. Zira ulus-üstü kuruluşların doğasında 

birlikte hareket etme ve hukuk düzenleri arasında uyumlaştırma yapma, 

uyumlaştırma neticesinde hukuk düzenleri arasında yeknesaklığa ulaşma çabası 

bulunmaktadır. Böylesi hedefleri olan kuruluşlar da yaptıkları düzenlemelerin üye 

devletlerin bir kısmında olduğu gibi kabul edilmesi, bir kısmında tamamen veya 

kısmen reddedilmesi gibi riskleri taşımak istemezler. Alınan kararlar en kısa 

zamanda hayata geçirilmeli ve doğrudan uygulanabilmelidir. 

Entegrasyonun siyasal boyut kazanmasından itibaren, devletler de iç 

hukuk düzenlerinde çeşitli uyumlaştırmalara gitmişlerdir. Özellikle Avrupa 

Birliğinde ve ona üye olan devletlerde, Avrupa Birliği Anayasası oluşturma 

çabalarının da ortaya çıkmasıyla beraber, antlaşmaların onaylanmasıyla ilgili 

olarak devletler, anayasalarında çeşitli değişiklikler yapma yolunu seçmeye 

başlamışlardır. Bu konuda en yakın tarihli örnek, üyelik sürecinde Slovenya’nın 

anayasasında uluslararası antlaşmaların yayımlanması ve yürürlüğe girmesiyle 

ilgili maddelerinde yapmış olduğu değişikliklerdir.  

Slovenya’nın Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecinde egemenlik yetkilerinin 

devredilmesiyle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış ve pek çok tartışma 

yaşanmıştır. Sovyet Bloku’nun dağılmasından sonra kendisini ilk kez ulusal 

egemenliğe sahip bir ülke olarak bulan Slovenya, egemenliğini bir ulus-üstü 

                                                 
190 ODER, Bertil Emrah, “Avrupa Birliğinde Çokmerkezli Anayasacılığın Yapısal Sorunları: 
Yetki Çatışmaları ve Đkincillik Đlkesi Işığında Türkiye Đçin Karşılaştırmalı Gözlemler” , 
Anayasa Yargısı, C. 22, Ankara, 2005, s. 181   
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kuruluşa devretme konusunda halkının karşı çıkışı ve bu konudaki katı tutumuyla 

karşılaşmıştır.191 Đşte bunun önüne geçmek ve Avrupa Birliği üyeliğini 

gerçekleştirebilmek için de anayasasında değişikliğe gitmiştir. Buna göre 

anayasasında belirtilen sınırlar dahilinde egemenliğe dair yetkilerini 

devredebilecektir. Yalnız Sloven Anayasası örgütlerin yetki devrine neden olan 

düzenleyici işlemleri neticesinde hükümetin ulusal meclisi bilgilendirmesi 

gerektiğini, ve ulusal meclisinde alınan bu kararlarla bağlı olacağını belirtmiştir. 

Ayrıca iç hukukunda yapacağı yasalar ve düzenleyici işlemler önceden onayladığı 

ve yayınladığı antlaşmalara uygun olmak zorundadır.192 

Verilen örneklerden de açıkça anlaşılmaktadır ki bir devletin taraf olduğu 

antlaşmayla egemen yetkilerini devretmesi, bunu ancak tarafı olduğu antlaşmada 

belirtmesi ve iç hukukunda antlaşmanın doğrudan uygulanmasını sağlaması 

durumunda gerçekleşecektir. Bu doğrudan uygulanma da ancak iç hukuk 

düzeninde yapmış olduğu işlemlerin uluslararası antlaşmalara aykırı 

olamayacağını belirtmesiyle mümkün olacaktır. Yoksa bir antlaşma, tarafı ister 

devlet, ister uluslararası bir örgüt, ister ulus-üstü bir örgüt olsun, sadece 

egemenlik yetkilerinin sınırlandırılmasını sağlayacaktır. Zaten bu da uluslararası 

hukukun öngördüğü amaçların gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir durumdur. 

 

 

 

 

 

                                                 
191 LINDSTORM, Nicole, “Rethinking Sovereignty: The Politics of European Integration in 
Slovenia”, Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 24, 2000, s. 37 
192 KELLERMANN, a.g.e. , s. 9,10 
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VI. ULUSLARARASI SORUMLULUK BAĞLAMINDA 

DEVLETLERĐN EGEMENLĐKLERĐ VE ULUSLARARASI 

ANTLAŞMALARA UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

Uluslararası antlaşmalarla ilgili olarak muhtemel sorunlardan birisi de, 

uluslararası antlaşmalara aykırı davranılması veya uyulmaması durumlarında, 

devletleri bu antlaşmaya uygun davranmaya zorlayacak mekanizmanın ne 

olacağıdır. Yukarıda detaylı şekilde üzerinde durulan egemenlik kavramı, 

devletlerin antlaşmalarla daha çok haklar sağlayıp, daha az yükümlülükler altına 

girmesi şeklinde davranışta bulunmasına neden olan bir dürtüdür. Dolayısıyla 

devletler, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri zaman daha ağır koşullarla 

karşılaşacaklarını hissetmelidirler. 

Đç hukuk düzenlerinde hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde yasalarla 

belirlenen yaptırımlar yine yasalarla belirlenen yöntemlerle uygulanmaktadır; 

ancak uluslararası hukuk düzeninin yapısı ve yaptırım uygulayacak devlet benzeri 

bir örgütlenmeye sahip olmaması itibariyle, uluslararası hukukta tek bir otorite 

tarafından yaptırım uygulanması çok fazla karşılaşılan bir yol değildir. Bu 

nedenle uluslararası hukukta, çeşitli baskı yöntemleri ya da kuvvet kullanılması 

veya cezalandırma yoluyla devletlerin yükümlülüklerine uymasının sağlanması 

veya kurala aykırı davranan devletin karşı tarafa verdiği zararın etkilerini ortadan 

kaldırmak için durumu düzeltecek önlemler alması  ya da zararı gidermesi 

(uluslararası sorumluluk) şeklinde iki yöntemlerle karşılaşmaktayız.193 

 

 

                                                 
193 PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap, Turhan Kitabevi, Üçüncü baskı, 
Ankara, 1999, s. 148,149  
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1. ULUSLARARASI SORUMLULUK KAVRAMI 

Diğer sosyal ilişkilerde olduğu gibi uluslararası ilişkilerde de, hukukun bir 

süjesinin hakkının bir diğer süje tarafından ihlal edilmesi, hukuk düzeni 

tarafından belirlenmiş çok çeşitli sorumluluklar yaratır.194 Bir devlet tarafından 

gerçekleştirilen bir eylem zararla veya uluslararası hukuka aykırılıkla 

sonuçlandırılırsa, bir başka devlet için itibar ve saygın bir görüntü yaratır ve o 

devlete uğramış olduğu zararının giderilmesini talep hakkını verir. Bu nedenle 

uluslararası sorumluluk için denebilir ki; “Uluslararası sorumluluk, devletlerin 

uluslararası alanda yapmış oldukları uluslararası hukuka aykırı davranışlarından 

dolayı sorumlu tutulmalarıdır.”195 

Bir hukuk düzeninin varlığı, o hukuk düzeni içerisinde yaşayan kişiler 

bakımından birtakım yükümlülüklere sahip olunmasının kaçınılmazlığını ve bu 

yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin sorumluluğunu gerektirir. Uluslararası 

düzeni oluşturan devletlerin ve uluslararası örgütlerin de uluslararası hukuk 

düzeninin kurallarına aykırı davranmaları durumunda, sorumlu tutulacaklarının 

kabul edilmesi gerekmektedir.196 Uluslararası sorumluluk bazen uluslararası 

hukuk açısından son derece önemli bir konu olarak görülür ve hiç şüphesiz bazı 

açılardan da öyledir. Zira uluslararası sorumluluk antlaşmalar hukukunun 

oluşmasını sağlamış ve uluslararası hukukun en önemli kısmını kurmuştur.197 

Uluslararası sorumluluk, uluslararası hukuk süjeliğinin bir gereği ve 

                                                 
194 BROWNLIE, a.g.e., s. 432 
195 STARKE, J. G. , Introduction to International Law, Butterworths, Sekizinci baskı, London, 
1977, s .319 
196 BOZKURT, Enver; KÜTÜKÇÜ, M. Akif; POYRAZ, Yasin, Devletler Hukuku, Asil Yayın 
Dağıtım, Dördüncü baskı, Ankara, 2004, s. 257 
197 BROWNLIE, Ian, “State Responsibility and the International Court of Justice”, Issues of 
State Responsibility Before International Judicial Institutions, Derleyen Malgosia FITZMAURICE 
and Dan SAROOSHI, Hart Publishing, The Clifford Chance Lectures, Oxford / Portland Oregon, 
2004, s. 12 



 84

sonucudur. Böylece devletler ve uluslararası örgütler, uluslararası alanda sorumlu 

tutulabilmektedir. Bu konudaki esaslar günümüzde uluslararası hukuk kuralı 

olarak yer almaktadır, kodifikasyon çalışmalarına günümüzde Uluslararası Hukuk 

Komisyonu bünyesinde devam edilmektedir.198  

 Her devletin uluslararası hukuka aykırı davranışı, onun sorumluluğuna yol 

açacaktır. Uluslararası hukuka aykırılık bir devletin, bir veya birden çok 

davranışında veya görevinde yahut her ikisinde birden gerçekleşebilir.199 Kavram 

olarak uluslararası sorumluluk, uluslararası hukuka aykırı davranıştan 

kaynaklanan, bütün hukuki ilişkileri içerir. Bu durumlarda devletlerin zararı 

gidermesinin veya tazmin etmesinin yanı sıra, zarar gören devletin cevap olarak 

karşı tedbirler alma hakkı da doğacaktır.200 Bu sebepten ötürü meydana gelen 

zararla devletin davranışı arasında nedensellik bağı varsa o devlet o zarardan 

dolayı sorumlu tutulacaktır; ancak bu uygulama bütün alanlarda 

gerçekleşmemektedir, belirli konularla olmak üzere sınırlı tutulmaktadır.201 

Uluslararası sorumluluğun doğması için gereken koşullardan biri de, 

uluslararası hukuk açısından aykırı olan davranış sonucu bir zararın meydana 

gelmesidir. Maddi zarar şüphesiz zarar veren devlet açısından sorumluluğun 

doğmasına neden olmaktadır. Manevi zarar da devletlerin onur ve itibarı dikkate 

alındığında giderilmesi gereken bir zarar olarak karşımıza çıkmaktadır.202 Ayrıca 

                                                 
198 SUR, a.g.e., s. 235 
199 CRAWFORD, James, The International Law Comission’s Articles on State Responsibility 
– Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press, Üçüncü baskı, 2005, s. 
77  
200 CRAWFORD, a.g.e.(2005), s. 79,80 
201 “Uluslararası Hukukta objektif sorumluluk durumunun bugün için açıkça kabul edildiği alanlar 
şunlardır: i) nükleer enerjinin barışçı kullanımı; ii) denizlerin hidrokarbürle kirlenmesi; iii) uzay 
araçlarının neden olacağı zararlar. Bunun dışında, kimi uluslararası mahkeme kararlarında da 
objektif sorumluluğun kabul edildiği görülmektedir.” (PAZARCI, a.g.e.(3. Kitap), s. 156 
202 SUR, a.g.e. , s. 240 
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manevi zarar devletin egemenlik haklarının  zedelenmesi şeklinde de ortaya 

çıkabilmektedir.203 

Ayrıca sorumluluktan bahsedebilmemiz için zararın uluslararası hukukta 

korunan bir hakka ilişkin olması ve hukuka aykırı fiilin ya da belirli bir faaliyetin 

doğrudan bir zarara neden olması gerekmektedir. 204 Tazminat veya zararının 

giderilmesini talep eden ülke, bu talebinin yerine getirilmesi için mutlak surette 

ihlalle zararı arasında nedensellik bağını kurmak zorundadır.205 

Bazen de belirli nedenlerle devletlerin hukuka aykırı davranışları sonucu 

sorumlulukları gündeme gelmeyebilir. Daha çok tercih edilen yöntem uluslararası 

hukuka aykırı davranışın meydana geldiğini kabul etmek ve bu davranıştan dolayı 

devletleri aykırı davranışın sonuçlarından sadece izin verilen alanlarda muaf 

tutmak veya sorumluluğunu hafifletmektir.206 Genellikle devletlerin rızası, yasal 

bir yaptırımın uygulaması, mücbir sebep, kendini koruma ve zaruret hallerinde 

söz konusu olmaktadır.207 

 

2. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN UYGULANMASI, 

ULUSLARARASI SORUMLULUK KAVRAMIYLA ĐLĐŞKĐSĐ VE 

EGEMENLĐĞE ETKĐLERĐ 

Egemenlik kavramı ve onun sınırlandırılması ve devri terminolojisi, 

uluslararası sorumluluk kavramıyla da yakın bir ilişki içerisindedir. Devletlerin 

egemenlikleri, onlar için uluslararası hukukun bağlayıcı kurallarına aykırı 

                                                 
203 LYSEN, Göran, State Responsibility and International Liability of States for Lawful Acts, 
Iustus Förlag, Sweden, 1997, s. 97 
204 PAZARCI, a.g.e. , s. 157 
205LYSEN, a.g.e. , s. 105 
206 LYSEN, a.g.e., s. 111 
207 SHAW, a.g.e., s. 417 



 86

davranma hakkı veren bir kural yaratmaz.208 Zira devlet egemenliğinin tek taraflı 

hakimiyeti, uluslararası hukukun yükümlülüklerine uyacak bir içerik kazanır hale 

gelmiştir.209 

Devletlerin uluslararası hukuka aykırı davranışları sonucu vermiş oldukları 

zararları karşılayacaklarını veya tazmin edeceklerini kabul etmiş olmaları, onların 

egemenlik yetkilerini sınırlandırmalarına örnek teşkil etmektedir. Devletler 

egemen yetkilerini kısıtlamaksızın diledikleri gibi hareket etme yolunu da 

seçebilirlerdi, ancak uluslararası hukukun bağlayıcı kurallarını kabul ederek, bu 

kurallara aykırı davranışları sonucu sorumlu tutulacaklarını da belirterek mutlak 

egemenlik anlayışını bir kenara bırakmışlardır. 

Yalnız burada belirli bir problem vardır. Uluslararası hukuk ne kadar 

bağlayıcı olursa olsun, devletlerin ne kadar sorumlu tutulacakları yine onların 

egemenlik yetkilerini ne kadar sınırladıklarına bağlıdır. Ayrıca devletlerin 

egemenliklerini sınırlayarak uluslararası hukukta bağlayıcı hale getirdikleri 

birtakım kuralların, bütün devletlere eşit şekilde uygulanması ve haklarının ihlal 

edilmemesi gerekmektedir.210 Yani örneğin devletlerin yasama yetkilerinin bir 

kısmını ulus-üstü veya uluslararası bir kuruluşa devretmeleri sonucu yapılan 

düzenlemelerin ihlali halinde bütün devletlerin karşılaşacakları sonuçlar aynı 

olmalıdır. 

Egemenlik yetkisinin anlamının ve içeriğinin belirlenmesinden başka, 

uluslararası sorumluluk aynı zamanda uluslararası hukukun en önemli 

                                                 
208 PERKINS, Jon A. , “The Changing Foundations of International Law: From State 
Consent to State Responsibility”, Boston University International Law Journal, Vol. 15, 1997, s. 
453 
209TRACHTMAN, Joel P. , “Reflections on the Nature of the State: Sovereignty, Power and 
Responsibility”, Canada – United States Law Journal, Vol. 20, 1994, s. 403 
210 PERKINS, a.g.m. , s. 455 
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konularından birisi olan antlaşmalar hukukunun doğmasında ve gelişmesinde son 

derece önemli bir rol oynamıştır. Devletler antlaşmalar yoluyla yükümlülükler 

yaratmış, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda sorumluluklarının meydana 

geleceğini kabul etmişlerdir. 

1969 Viyana Sözleşmesi yetmiş üçüncü maddesinde uluslararası 

sorumluluğu düzenleme konusunda kendisini tam anlamda geri çekmiştir. Ancak 

bu durum, uluslararası hukukun bu iki disiplininin tam anlamıyla birbirinden 

bağımsız olduğu ve aralarında bir ilişki bulunmadığı anlamına gelmez.211 Çünkü 

uluslararası antlaşmalar, uluslararası hukukun asli kaynaklarındandır ve antlaşma 

hükümlerine aykırılık, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklere 

aykırılık teşkil eder, devletin sorumluluğuna neden olur.  

Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan sorumluluğa çok çeşitli 

davranışlar neden olabilir. Bu nedenlerin neler olduğunun tek tek belirlenmesi son 

derece zordur, hatta imkansızdır. Zaten tek bir sözleşmede, antlaşmalar hukukuyla 

ilgili olarak, antlaşma hükümlerinin ihlal edilmesinin sonuçlarının baştan sona 

bütün ayrıntılarıyla ele alınması ne kodifikasyon taraftarlarınca ne de daha sonra 

doktrin ve yazarlar tarafından savunulmuştur.212 Bunun en önemli nedeni 

uluslararası sorumluluk kurumunun, uluslararası hukuka aykırılığa neden olan 

davranışları düzenleyen yükümlülükler arasında fark gözetmemesidir. Yani 

uluslararası sorumluluk yükümlülüğün kaynağı ne olursa olsun sadece 

yükümlülüklerin ihlaliyle ilgilenmektedir. Bu kurumun ayrıca uluslararası 

antlaşmalar için özel olarak düzenlenmesine gerek yoktur. Aralarında işbirliği 

bulunuyor olması yeterlidir.  

                                                 
211 LYSEN, a.g.e., s. 127 
212 REUTER, a.g.e., s. 150 
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Antlaşmaların uygulanma gücü ve hiyerarşik yeri de son derece önemlidir. 

Antlaşmaların ulusal hukuklardaki yerini yine ulusal hukukların kendisi belirler. 

Hiyerarşik olarak bir antlaşmanın konumu213 uluslararası hukuk tarafından 

belirlenmemiştir. Tabii bu belirsizlik de beraberinde değişik sistemlerin ortaya 

çıkması sonucunu getirmiş, antlaşmalara uyulması konusunda tam bir netlik 

öngörülememiştir; fakat bu husus da devletlerin tarafı oldukları antlaşmaları 

uygulayıp uygulamama konusunda tam bir serbestlik içinde oldukları anlamına da 

gelmemektedir. Zaten devletler antlaşmalarla yükümlülükler yarattıkları zaman, 

uluslararası hukukun diğer kaynaklarının hükümlerinden farklı hükümler 

uygulamak istemektedirler. Bir başka ifadeyle antlaşmalar yoluyla devletler 

uymaları gereken yeni kurallar yaratmaktadırlar. 

Böylece yükümlülükler, sınırlandırmalar ve yeni hukuki statüler 

oluşturulmaktadır. Bunların ne şekilde uygulanacağı antlaşmalar hukukunun ve 

uluslararası sorumluluk hukukun alanına girmektedir.  

Antlaşma yükümlülüğünün ihlali nedeniyle uluslararası sorumluluk, 

devletlerin antlaşma koşullarına tam olarak aykırı davrandığı iddia edilen 

dönemlerde meydana gelir. Eğer bir kural ihlal edilirse sorumlulukta o ihlalin peşi 

sıra gündeme gelir214; çünkü ihlale neden olan haksız davranış, durdurulması, 

telafi edilmesi ve hatta ulaştığı boyutun derecesine göre cezalandırılması gereken 

bir karışıklık yaratır.215 

 

                                                 
213 Ancak burada antlaşma hükümleri önceki antlaşmaların hükümlerinden farklı hükümler 
getiriyor veya örf ve adet hukuku kurallarıyla çatışıyorsa lex specialis ilkesi gereğince öncelikle 
uygulanacaktır. 
214 STARKE, a.g.e. , s. 324 
215 REUTER, a.g.e. , s. 151 
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Belirttiğimiz gibi devletler zaman zaman ihlaller yapmakla beraber, 

mutlak egemen güçler olduklarını düşünerek hareket edebilirler ve böyle 

durumlarda yaptıkları ihlalleri telafi etmek şöyle dursun, haksız eylemlerini 

sürdürebilirler. Tabii bu koşullar altında zarar gören devlet daha fazla zarara 

uğrayabilir. Bunu önlemek için antlaşmadan doğan birtakım yükümlülüklerini 

yerine getirmeyi reddedebilir.  

Yükümlülüğün haksız fiile maruz kalan bir devlet tarafından yerine 

getirilmesinin  reddedilmesi, özellikle çok taraflı antlaşmalarda haksız davranışın 

neden olduğu zararlardan daha fazlasına neden olabilir.216 Bir tarafın yaptığı 

ihlalden zarar gören taraf, kendi gördüğü zararın etkilerini azaltmak veya daha 

büyük zararların meydana gelmesini önlemek için antlaşmanın belirli 

yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu kez de çok taraflı antlaşmaya taraf olan 

diğer devletlerin haklarının ihlal edilmesine neden olabilir. Böyle bir durumda 

zarara uğrayan ve haklı olan devlet diğer devletler tarafından antlaşmanın 

gereklerini yerine getirmeye çağrılabilir. Daha da ileri bir süreçte zarar gören 

devletler bu kez gördükleri zararın karşılanmasını ilk zarara uğrayan devletten 

talep edebilirler. Hatta uluslararası sorumluluk açısından dolaylı – doğrudan zarar 

ayrımını da dikkate alırsak ilk ihlali yapan devletin diğer devletlere karşı 

yükümlülüklerini yerine getirmesinde bir sorun olmadığı takdirde, diğer 

devletlerin ilk ihlali yapan devletten herhangi bir taleplerinin olup olamayacağı da 

tartışmalı bir boyut alabilecektir. 

1969 Viyana Sözleşmesi’nin altmışıncı maddesi, bir antlaşmanın ihlal 

edilmesi sonucu sona erdirilmesini veya askıya alınmasını düzenlemektedir. 

                                                 
216 REUTER, a.g.e. , s. 152 
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Maddenin birinci bendine göre iki taraflı antlaşmalarda antlaşma kurulurken 

üzerinde mutabakata varılan esaslı noktaların taraflardan birinin ihlali durumunda, 

diğer tarafa bu antlaşmayı sona erdirme veya yürürlüğünü askıya alma hakkını 

tanımaktadır. Çok taraflı antlaşmalarda da devletler ya oybirliği ile bütün 

devletlerin ya da sadece ihlale uğrayan devletin veya bu ihlalden etkilenen 

antlaşmaya taraf üçüncü devletin ihlal yapan devletle arasındaki antlaşma 

ilişkisini sona erdirebilir veya askıya alabilir. Yalnız üçüncü devletin antlaşmayı 

askıya alabilme hakkını kullanabilmesi için ancak o antlaşmaya taraf olan bütün 

devletlerin antlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesinde sahip oldukları 

yükümlülüklerde köklü değişikliklerin olması gerekmektedir. 

Antlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerinin uygulanmaması, ihlal 

durumunda ortaya çıkan bir kural değil, tam tersine istisnai bir durumdur. Zaten 

devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine 

getirilmemesi ancak antlaşmalar açısından söz konusu olabilen bir durumdur.217 

Tabii antlaşmanın ortadan kalkmış olması veya askıya alınmış olması, 

ihlali yapan devletin vermiş olduğu zararın karşılığı değildir. Antlaşma 

hükümlerini ihlal eden devlet, antlaşma ister yürürlükte olsun ister olmasın, karşı 

tarafa vermiş olduğu zararı ve sonuçlarını gidermek zorundadır.  

Zararı gidermenin ilk akla gelen yolu, antlaşmayla öngörülen durumun 

yeniden kurulmasını sağlamayı amaçlayan aynen iade yoludur. Eskiden sıklıkla 

başvurulan bu yola bugün, nadiren başvurulmaktadır; çünkü bu şekilde tazmine 

                                                 
217 CRAWFORD, James ve OLLESON, Simon, “The Exception of Non–performance: Links 
Between the Law of Treaties and the Law of State Responsibility”, Aust.YBIL, Vol. 21, 2000, 
s. 56 
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neden olan uyuşmazlıkların kapsamı değişmiştir.218 

Bir de devletlerin vermiş oldukları zararı kendiliklerinden tazmin etmeleri 

de söz konusu olabilir. Aslında bu teknik anlamda bir tazmin değildir. Daha çok 

zarar gören ve zarara uğrayan taraflar arasında bir örf ve adet kuralı neticesinde 

veya aralarında varmış oldukları anlaşmalar dolayısıyla zararların giderilmesi 

yoludur. Bir bakıma eski durumu kurmanın daha geniş bir şekilde ele 

alınmasıdır.219 

Zararın giderilmesinin en çok rastlanan yolu bir mahkeme veya hakem 

kararıyla, aykırı davranışın sahibi olan devletin zararı tazmin etmesi sonucuna 

varılmasıdır. Yani aykırı davranış sonucunda meydana gelen zararın 

değerlendirilip, para yoluyla ödenmesinin sağlanmasıdır. Bu şekildeki tazminat 

hem maddi hem de manevi zararları kapsar. 

Đşte devletler antlaşma hükümlerine uymayarak uluslararası hukuka aykırı 

davranışlarda bulunabilmekte, bu surette zararın meydana gelmesine sebebiyet 

verebilmektedirler. Ancak uluslararası sorumluluk hukuku gereğince devletler 

verdikleri zararları gidermekle yükümlüdürler. bu nedenle de devletler 

uluslararası sorumluluklarının doğmaması için antlaşma hükümlerine uygun bir 

şekilde davranma çabası içerisinde bulunmaktadırlar. 

 

3. EGEMENLĐK KAVRAMININ KÜRESELLEŞEN HUKUK VE 

ULUS-ÜSTÜLÜK KARŞISINDAKĐ KONUMUNDA 

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ROLÜ 

Egemen güçlere sahip devletler uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler ve 

politika alanındaki gelişmeler nedeniyle uluslararası arenadaki davranışlarında 

                                                 
218 SHAW, a.g.e. , s. 415 
219 BROWNLIE, a.g.e., s. 460 
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mutlak bir serbestliğe sahip değillerdir. Tarafı oldukları uluslararası antlaşmalar, 

yükümlülükler doğurmakta, egemenliklerini sınırlandırmaktadır. Olay sadece 

egemenliğin sınırlandırılmasıyla sonuçlanmamakta, bir de devletler kendi 

oluşturdukları bu yeni kurallara da uymakla yükümlü hale gelmektedirler. Đşte 

uluslararası antlaşmalar, bir yandan egemenlik anlayışını değiştirip yeni bir dünya 

düzeni yaratırken, bir yandan da bu düzenin sorunsuz bir şekilde devamı için 

uluslararası sorumluluk hukukuna verilen önemi arttırmaktadır.  

Uluslararası sorumluluk kurumunun etkili bir şekilde işlemesiyle ve 

devletlerin egemenlik haklarını kullanmalarında gösterecekleri özenle uluslararası 

hukuk düzeni daha etkili bir şekilde işleyecektir; ancak bütün bu 

söylediklerimizin gerçekleşebilmesi yine de öncelikle devletlerin uluslararası 

antlaşmaları ulusal hukuklarında ne kadar etkili bir biçimde uyguladıklarıyla 

yakından ilişkili olacaktır. Devletlerin iç hukuk düzenlerinde uluslararası 

antlaşmalara tanımış oldukları hiyerarşik konum ve yasama, yürütme ve yargı 

organlarında uluslararası antlaşmalara uygun kararların alınması son derece büyük 

bir önem arz edecektir. Zira uluslararası hukukta devletlere uygulanabilecek, iç 

hukuk düzenlerindekiyle örtüşen türden yaptırımlar yoktur. Bu nedenle iç hukuk 

ve uluslararası hukuk düzenleri arasındaki denge ancak egemenlik ve uluslararası 

sorumluluk kavramının antlaşmalar hukukuyla olan ilişkisiyle sağlanabilecektir. 
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III. BÖLÜM 

 

 

TÜRK ĐÇ HUKUKU BAĞLAMINDA ULUSLARARASI 

ANTLAŞMALARIN UYGULANMASI VE ETKĐLERĐ 

 

 Tanımı, tarihsel gelişimi ve uluslararası hukuktaki konumu üzerinde 

durulan uluslararası antlaşmaların, genel olarak iç hukuk düzenlerinde egemenlik 

ve uluslararası sorumluluk bağlamında nasıl etkili olabileceği de belirtilmişti. Đşte 

böylesi bir uluslararası hukuk düzeni içerisinde yer alan Türkiye de çeşitli 

uluslararası ilişkiler kurmakta, antlaşmalar imzalamakta ve bu antlaşmaları iç 

hukuk düzeninde uygulamakla yükümlü olmaktadır. 

 Yalnız uluslararası hukukta gelişen koşullara uyum sağlamaya çalışmakla 

beraber, Türk iç hukukunda uluslararası antlaşmaların uygulanmasını sağlamak, 

egemenliğe verilen önemin çok büyük olması sebebiyle her zaman kolaylıkla 

gerçekleştirilememektedir. Söz konusu durumun en önemli nedenlerinden birisi, 

toplumsal ve bireysel bakış açılarıyla Türkiye’de yaşayan bireylerin uluslararası 

hukuk kurallarını bir ortak hukuk düzeni oluşturma ve işbirliğini geliştirme çabası 

olarak değil de, yabancı devletlerin Türkiye’nin haklarını ve egemenliğini ortadan 

kaldırmaya yönelik kuralları Türkiye’ye dayatmaları şeklindeki 

değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu husus da iktidar olan veya olmak 

isteyen siyasi partilerin oy kaybına uğramamak için uluslararası antlaşmaları 

uygularken çekimser davranmalarına yol açmaktadır. Zira hiçbir siyasal karar 

mekanizması toplumsal tepkileri göz ardı ederek hareket edememektedir. 
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 Bu durumun yanı sıra T.C. Anayasası’nın uluslararası antlaşmaları 

düzenleyen 90. maddesinin kaleme alınış şekli yetersiz kalmakta ve çeşitli 

problemleri beraberinde getirmektedir. Özellikle uluslararası antlaşmaların 

hiyerarşik konumunun belirlenmesiyle ilgili yapılan tartışmalar, egemenlikle ilgili 

farklı bakış açılarını da yaratmaktadır. Aynı maddenin son fıkrasına 2004 yılı 

Anayasa değişiklikleri sırasında eklenen son cümle ile bu sorun çözüme 

kavuşturulmak istenmiş; ancak çözüm getirmek bir yana birtakım başka 

tartışmalar da beraberinde gelmiştir. Bu nedenle üçüncü bölümde, Anayasa’nın 

90. maddesiyle birlikte ulus-üstü kuruluşlarla yapılan antlaşmaların 

uygulanmasıyla ilgili Anayasa’da yer alan hükümlere değinilecek, aynı zamanda 

ilgili diğer mevzuat ve ulusal yargı kararları üzerinde de durulacaktır. 

 

I. TÜRK ĐÇ HUKUKUNDA ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN 

ĐMZALANMASI, ONAYLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GĐRMESĐ 

  

1. CUMHURĐYET DÖNEMĐ ANAYASALARI VE BU 

DÖNEMLERDEKĐ ĐLGĐLĐ MEVZUAT 

Uluslararası antlaşmaların kimler tarafından ve ne şekilde imzalanıp 

resmiyet kazanacağı; resmiyet kazanan bu metnin onaylanma prosedürü ve daha 

sonra ne şekilde yürürlük gücüne sahip olacağı aşağıda bahsedeceğimiz T.C. 

Anayasası’nın ilgili maddeleri ve yürürlükte olan diğer mevzuat hükümlerince 

belirlenmiştir. Bu mevzuatların daha sistematik bir şekilde incelenebilmesi ise  

1982 Anayasası döneminden önceki 1924 ve 1961 Anayasaları dönemlerinin ele 

alınmasıyla mümkün olabilecektir. 
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1924 Anayasası metninde de tıpkı 1982 Anayasasında olduğu gibi 

uluslararası antlaşmalarla ilgili düzenleme yer almaktaydı. Adı geçen 

Anayasa’nın 26. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları yapma yetkisi Büyük 

Millet Meclisi’ne bırakılmıştı220, 1924 Anayasasında yasama ve yürütme 

organlarının görevleri kesin olarak birbirinden ayrıldığından yürütme organı 

sadece antlaşmaların görüşülmesi ve antlaşma metninin saptanması aşamasında 

yetkili kabul edilmişti, bağlayıcılık kazanması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

onayıyla mümkün olmaktaydı. Bununla birlikte 1925 yılından itibaren birtakım 

antlaşmalarla(ticaret, kredi ve yardım antlaşmaları) sınırlı olmak üzere 

uluslararası antlaşmaların Türkiye’yi bağlaması hükümetin tasarruflarıyla da 

gerçekleşmeye başladı.221 

1961 Anayasası döneminde ise uluslararası antlaşmaların ne şekilde 

onaylanacağı Anayasa’nın 65. maddesinde yer almıştı. 97. maddesinde de 

Cumhurbaşkanı’nın uluslararası antlaşmaları onaylayacağı ve yayınlayacağı 

hükmü bulunmaktaydı. Ayrıca 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı “Milletlerarası 

Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması  ile Bazı Andlaşmaların 

Yapılması Đçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun” da 

düzenlemeler getirmişti. Bir diğer kanun ise 1173 sayılı ve 05.05.1969 tarihli 

“Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında 

Kanun”du. Bunlardan başka 05.03.1973 tarihli “Millet Meclisi Đçtüzüğü”nün 118. 

maddesi, 27.12.1963 tarihli “Cumhuriyet Senatosu Đçtüzüğü”nün 85. maddesi ve 

24.06.1969 gün ve 87-30/4592 sayılı 1173 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin 

                                                 
220 GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, güncelleştirilmiş On birinci baskı, 
Ankara, 2003, s. 218 
221 PAZARCI, a.g.e.(1. Kitap), s. 154 
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Başbakanlık Genelgesi de yer almaktaydı.222 

1982 Anayasası da yürürlüğe girdiği tarihte uluslararası antlaşmaların 

onaylanmasıyla ilgili 90. maddesinde, 1961 Anayasası’nın 65. maddesini aynen 

korumuştur. Tek farkı daha sonra üzerinde detaylı şekilde durulacak olan son 

fıkrasına 07.05.2004 tarihinde 5170 sayılı yasayla eklenen son cümlesidir. 104. 

madde de Cumhurbaşkanı’nın yürütmeyle ilgili görev ve yetkileri arasında 

uluslararası  antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak yetkilerine yer vermiştir. 244 

sayılı ve 1173 sayılı kanunlar da halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Đşte gerek 1982 Anayasası döneminde gerekse öncesindeki dönemde 

uluslararası antlaşmaların imzalanması, onaylanması ve yürürlüğe sokulması 

belirli usullere kavuşturulmuştur. Bahsedilen bütün bu mevzuatlar Anayasa’nın 

90. maddesiyle birlikte ele alınmakta ve uygulama bu şekilde yürütülmektedir. 

 

2. ĐMZALANMA, ONAYLANMA VE YÜRÜRLÜĞE GĐRME 

 

A. Đmza 

Uluslararası hukuk süjeleri üzerinde tartıştıkları konuları, bir metin haline 

getirdikten sonra imzalayarak hukuki bir olgunun ortaya çıkmasını sağlarlar. Bir 

uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girmesi, hak ve yükümlülükler yaratması 

yönünde atılan ilk ve en önemli adımdır. 

Türkiye de uluslararası hukukta belirli haklar elde edip yükümlülükler 

yüklenirken öncelikle antlaşma metnini imzalayıp daha sonra iç hukukunda 

öngörülen yöntemlere göre onaylayıp, yürürlüğe koymaktadır.  

Böylesine önemli olan imza aşamasının ne şekilde gerçekleştirileceği veya 

                                                 
222 PAZARCI, a.g.e.(1. Kitap), s. 155 
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antlaşmaları imzalamaya kimlerin yetkili olacağı T.C. Anayasası’nın 90. 

maddesinde belirtilmemiştir. Ayrıca Anayasa’nın herhangi bir başka hükmünde 

de bu yönde bir hüküm yoktur. 244 sayılı Kanunun birinci maddesinde 

uluslararası antlaşmaları imzalayacak temsilcilerin tayininin ve bu temsilcilerin 

yetkilerinin tespitinin Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yapılacağından söz 

edilmektedir. Ayrıca 1173 sayılı kanunun birinci maddesi de antlaşmaların 

uluslararası hukuk ve Anayasa gereğince cumhurbaşkanının ve başbakanın 

yetkileri saklı tutulmak şartıyla Dışişleri Bakanlığınca yapılacağını belirtmiştir.  

Burada antlaşmanın yetkili kişi tarafından imzalanmış olmasının önemli 

olduğu görülmektedir.223 Söz konusu kanun hükümleri ve uygulama dikkate 

alındığı takdirde de bir antlaşmayı imzalama yetkisinin Cumhurbaşkanında, 

Başbakanda veya Dışişleri Bakanında olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 

kişiler, Anayasa’nın 104. maddesinin son fıkrası, 1173 sayılı Kanunun birinci 

maddesi, 24.06.1969 tarihli Başbakanlık genelgesi k/2 bölümü224, Dışişleri 

Bakanlığı’nın 23.05.1969 tarihli genelge notası225 ve ayrıca 08.06.1984 tarihli ve 

206 sayılı “Dışişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” uyarınca görevleri nedeniyle genel bir biçimde yetkili 

kabul edilen ve herhangi bir yetki belgesine gerek duymaksızın antlaşma 

imzalamaya yetkili kişilerdir.226 

T.C. Anayasası’nın 112. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarından 

başbakanın, hükümetin siyasetinin yürütülmesini gözettiği antlaşmaları her zaman 

                                                 
223 ARMAĞAN, Servet, “1982 Anayasasında Uluslararası Andlaşmaların Đmzalanması ve 
Onaylanması Sistemi”, Anayasa Yargısı Dergisi, C. 17, Ankara, 2000, s. 344 
224 bkz. PAZARCI, a.g.e. (1. Kitap), s. 157 
225 bkz. PAZARCI, a.g.e. (1. Kitap), s. 157 
226 bkz. PAZARCI, a.g.e. (1. Kitap), s. 156 vd. 
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imzalayabileceği sonucu çıkmaktadır. Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 

uyarınca da herhangi bir bakanın, ancak Başbakan veya Bakanlar Kurulu 

tarafından yetkilendirilmişse, bir antlaşmayı Türkiye adına imzalayabileceği 

sonucuna ulaşılmaktadır.227 

1969 tarihli Başbakanlık Genelgesi k/5 bölümü ve Dışişleri Bakanlığı 

genelge notası uyarınca devletlere gönderilen diplomasi temsilciliği başkanları ve 

uluslararası örgütlere gönderilen diplomasi temsilciliği başkanları, gönderildikleri 

devlet ya da uluslararası örgütlerle antlaşma metninin görüşülmesini yaparak 

oluşturulmasında yetki belgesine gerek olmaksızın yetkilidirler.228 Bu kişiler 

dışındaki herkes, antlaşma metninin oluşturulmasında, paraflanmasında ve 

imzalanmasında bir yetki belgesi verilerek yetkilendirilmelidir.  

 

B. Onaylanma ve Yürürlüğe Girme 

1982 Anayasası’nın 90. maddesi üç farklı konuyu düzenlemektedir. Đlk 

dört fıkrası uluslararası antlaşmaların onaylanması ve yayımlanması ile ilgili 

kuraldan ve bunun istisnalarından bahsetmektedir. Son fıkra ise uluslararası 

antlaşmaların Türk iç hukukundaki konumu ve yargısal denetimi hakkında 

hükümler içermektedir.229 

1961 ve 1982 Anayasalarında uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elinden alınmıştır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ancak onaylamanın uygun bulunduğunu bir kanunla bildirmektedir. 244 

sayılı Kanunun 3. maddesi ve T.C. Anayasasının 104. maddesi uyarınca onaylama 

                                                 
227 ARMAĞAN, a.g.m., s. 344 
228 PAZARCI, a.g.e. (1. Kitap), s. 156 vd. 
229 BAŞLAR, Kemal, “Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal 
Denetimi Üzerine”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni - Sevin Toluner’e 
Armağan, Y. 24, S. 1 – 2, 2004, s. 279 
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yetkisi Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Aslında Anayasanın 

104. maddesinden onaylama yetkisinin sanki sadece Cumhurbaşkanı’na verildiği 

izlenimi çıkmaktadır; ancak konu 244 sayılı Kanunla birlikte ele alınınca bu 

yetkinin Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanında olduğunu görmekteyiz. 

 

a. Genel Kural: 

Uluslararası antlaşmaların onaylanmasıyla ilgili genel kural Anayasa’nın 

90. maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti 

adına yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak uluslar arası 

antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir 

kanunla uygun bulmasına bağlıdır.230 

244 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasında da konuyla ilgili 

hüküm bulunmaktadır: 

“Milletlerarası andlaşmaları onaylama veya bu andlaşmalara katılma, 

onaylama veya katılmanın bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır.” 

Onaylamanın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı Dışişleri 

Bakanlığınca hazırlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmek üzere 

Bakanlar Kuruluna sunulur. Dikkat edilirse, onaylamanın uygun bulunmasına dair 

kanun tasarısı doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerince 

yapılamamaktadır, bu yetki Bakanlar Kurulundadır. Milletvekillerinin 

onaylanmanın uygun bulunmasına dair kanun teklif etme yetkilerinin önünde 

herhangi bir anayasal engel bulunmamaktadır. Bununla beraber Anayasa ve 244 

                                                 
230 “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak 
andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun 
bulmasına bağlıdır.” 
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sayılı Kanun uluslararası antlaşmaları imzalama ve onaylama yetkisini Bakanlar 

Kurulu’na ve ilgili diğer yetkili kişilere vermiştir. Yani imzalanan ve onaylanan 

bir uluslararası antlaşma ile Bakanlar Kurulu siyasal sorumluluk altına 

girmektedir. Đşte milletvekillerinin antlaşmanın ne imzalanmasında ne de 

onaylanmasında yetkileri ve siyasal sorumlulukları olmaması, onların söz konusu 

kanun teklifini Meclis’e sunmalarına engel teşkil etmektedir. Đmzalanan bir 

uluslararası antlaşmayı daha sonra siyasal nedenlerle onaylamaktan vazgeçen 

Bakanlar Kurulu, kendi iradesi olmaksızın ulusun iradesiyle kurulmuş olan 

Meclis’ten çıkan onaylanabilir hükmü karşısında zor durumda kalabilir. 

Dolayısıyla sonuç olarak adı geçen kanunun bir tasarı halinde Bakanlar Kurulunca 

Meclis gündemine taşınması çok daha uygundur. 

Yalnız bu durum aynı zamanda yasama yetkisinin genelliği ilkesine231 

getirilmiş bir istisna olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilkeye göre anayasaya 

aykırı olmadığı takdirde her konunun kanunla düzenlenebileceğini belirtir. Söz 

konusu durumdaysa işin niteliği itibariyle uluslararası antlaşmanın onaylanmasına 

dair kanun ancak bir tasarı halinde Meclis’e sunulabilmektedir. Bir diğer deyişle 

Meclis, Bakanlar Kurulunca gündeme getirilmedikçe bu husus da yasama 

yetkisini kullanamamaktadır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen kanun tasarısı, Meclis Genel 

Kurulunda görüşülür. Görüşme sırasında metin bütün olarak oylanır. Böylece 

antlaşma metninin maddeleri tek tek oylamaya sunulamaz ve bu maddeler 

hakkında değişiklik önergesi verilemez. Yani meclis antlaşmayı ya olduğu gibi 

kabul edecektir ya da reddedecektir.  

                                                 
231 Bkz. ÖZBUDUN, a.g.e., s. 191 
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Antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunların 

oylanması açık oylama usulüne göre yapılır ve katılanların salt çoğunluğuyla 

kabul edilir. Kabul edilen kanun Cumhurbaşkanı’nın önüne gelir. Cumhurbaşkanı 

bu kanunu  onaylar ve Resmi Gazetede yayımlar.   

Antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi 

Gazetede yayımlandıktan sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından bir Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi hazırlanır ve bu kararname Bakanlar Kurulu’na sunulur. Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi ona ekli uluslararası antlaşma metniyle birlikte 

imzalandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanır. Böylece antlaşmanın 

onaylanması işlemi tamamlanmış olur ve antlaşma bu tarihten itibaren yürürlüğe 

girer.  

Uygulama bu şekilde olmakla birlikte onaylama yetkisi konusunda 

Anayasa’nın 90. maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenleme,  Anayasa’nın 

104. maddesi ve 244 sayılı Kanun  ile birlikte düşünüldüğü takdirde gözümüze 

tartışmalı bir konu çarpmaktadır: “Uluslararası antlaşmaları kim onaylama 

yetkisine sahiptir?”. Zira 244 sayılı Kanunda Cumhurbaşkanının onaylama 

yetkisinden bahsedilmemektedir. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

onaylamayı bir kanunla uygun bulması ve Bakanlar Kurulunun onaylama yetkisi 

hakkında hüküm bulunmaktadır.  

104. madde hükmünde “onaylama” kelimesinin kullanılmış olması 

tereddütlere yol açmaktadır. Halbuki burada kastedilen Bakanlar Kurulu 

tarafından onanan bir antlaşmanın toplu bir kararname olan Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi şeklinde imzalanması ve yayınlanmasıdır.232 Zaten T.C. 

                                                 
232 ARMAĞAN, a.g.e. , s. 353 
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Anayasası’nın 105. maddesi Cumhurbaşkanının işlemlerinin Anayasa ve diğer 

kanunlarda aksi belirtilmedikçe Başbakan ve ilgili bakanın imzasına tabi 

olduğunu belirtmektedir. Cumhurbaşkanının  uluslararası antlaşmaları onaylama 

yetkisi, tek başına yapabileceği bir işlem değildir. 244 sayılı Kanun uyarınca 

uluslararası antlaşmaların onaylanması bütün bakanlar tarafından imzalanan 

Bakanlar Kurulu kararnamesinin Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanmasıyla 

gerçekleşecektir. Anayasa Mahkemesi de bu görüştedir.233 

Birinci bölümde imzalanan bir uluslararası antlaşmanın yürürlüğe 

girmeden önce bir takım iç hukuk işlemlerine ihtiyaç duyulabileceği bunlardan 

birinin de onaylama aşamasının olabileceğini belirtmiştik. Bu yetki T.C. 

Anayasası’nın 104. maddesi ve 244 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu ve 

Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. 

Tekrar belirtmekte fayda var ki  Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki yetkisine 

son derece temkinli yaklaşmak gerekmektedir. Örneğin Başbakan başkanlığındaki 

Bakanlar Kurulu’nun imzaladığı ancak yürürlüğe koymak istemediği bir 

uluslararası antlaşmayı Cumhurbaşkanı tek başına imzalayarak yayınlar ve 

yürürlüğe sokarsa durumun önemi daha net bir şekilde anlaşılır. Bu durumda 

görevi sebebiyle yaptığı işlemlerden sorumlu olmayan Cumhurbaşkanı açısından 

                                                 
233 “Gerçekten Anayasa’nın 97. maddesinin ikinci fıkrasında (Milletlerarası andlaşmaları 
onaylamak ve yayınlamak) yetkileri Cumhurbaşkanına verilmiştir. Ancak, bu madde hükmünü 
tamamlayan 98 inci maddede de (Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili 
Bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur.) hükmü yer 
almaktadır. Bu hal; aynı maddenin başında belirtildiği gibi, (Cumhurbaşkanının, görevleriyle ilgili 
işlemlerinden sorumlu olmaması) nın tabiî sonucudur. 244 sayılı Kanum, andlaşmaların 
onaylanması işine bütün Bakanların katılmalarını öngördüğünden bir Bakanlar Kurulu 
kararnamesi düzenlenecek, bütün imzalar tamamlanınca Cumhurbaşkanının imzasına 
sunulacaktır.Cumhurbaşkanının bu kararnameyi imzalaması, yapılan andlaşmayı Anayasa'nın 97 
nci maddesi gereğince onaylamasından başka bir anlam taşımaz. (bkz. AYM’nin 4 Mart 1965 
tarihli ve E. 1963/311, K. 1965/12 no.’lu kararı.) 
 (http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/1965/K1965-12.HTM) 
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zor durumda kalma söz konusu olmazken, bu antlaşmayı zorunlu olarak yürürlüğe 

sokmak zorunda kalan Bakanlar Kurulu’nun siyasi güvenilirliği sorgulanır hale 

gelebilir.234 

Bir başka husus da Cumhurbaşkanı’nın önüne gelen uluslararası 

antlaşmanın onaylanmasına dair Bakanlar Kurulu Kararnamesini reddetme 

yetkisinin olup olmadığıdır. Cumhurbaşkanı’na açıkça kararnameyi reddedebilme 

hakkı tanınmamıştır. Yalnız Cumhurbaşkanı önüne gelen kararnameyi 

imzalamaktan kaçınarak bekletebilir. Bu durumda da karşımıza çok ilginç bir 

durum çıkabilir. Cumhurbaşkanı daha önce onaylanmasını bir kanunla uygun 

bulduğu bir uluslararası antlaşmayı onaylamaktan kaçınır duruma düşecektir. 

Aslında bu durumdan da Cumhurbaşkanı sorumlu değildir. Zira Cumhurbaşkanı, 

kanunları ancak iki durumda Meclis’e geri gönderebilir. Birincisi şekil 

eksikliğidir ve bu durumun gerçekleşmesi neredeyse mümkün değildir. Đkincisi 

Anayasa’ya aykırılık nedeniyledir ki, bu sav zaten uluslararası antlaşmalar 

açısından ileri sürülemez. Dolayısıyla bu aşamada onaylamanın Meclis tarafından 

yapılması daha yerinde olabilir; çünkü Meclisle beraber bir uluslararası 

antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına rağmen, bu antlaşmanın daha 

sonra Cumhurbaşkanı’nın imzasının olmaması nedeniyle yürürlüğe 

sokulamaması, Meclis’in meşruiyetini halktan aldığı göz önünde tutulursa 

Anayasa’nın ruhuna aykırı düşebilir. 

Onaylamanın bir kanunla uygun bulunması genel kural olmakla birlikte, 

bu kuralın istisnalarını Anayasa’nın 90. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 

oluşturmaktadır. 

                                                 
234 ARMAĞAN, a.g.e. , s. 356 
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b. Anayasa’nın 90. Maddesinin Đkinci Fıkrası Uyarınca Uluslararası 

Antlaşmaların Onaylanması 

90. maddenin ikinci fıkrası onaylamanın bir kanunla uygun bulunması 

konusunda birinci fıkradaki hükme istisna teşkil edecek şekilde bir düzenleme 

içermektedir. Aşağıda sayacağımız özellikleri taşıyan uluslararası antlaşmaların 

Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasının uygun bulunmasına gerek 

yoktur:235 

- Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen, 

- Süresi bir yılı aşmayan, 

- Devlet maliyesine yük getirmeyen, 

- Kişisel statüye ve Türklerin yabancı devletlerdeki mülkiyet hakkına 

dokunmayan, 

uluslararası antlaşmalar yayımlanma ile yürürlüğe girebilirler. Yalnız bu 

durumda, bu antlaşmaların yayımlandıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgisine sunulması gerekir. 

Aynı konuda 244 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrası236 da paralel 

bir düzenleme içermektedir. Buna göre iktisadi, ticari veya teknik ilişkileri 

düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmaların, yukarıda saydığımız diğer 

özellikleri de taşımaları durumunda Türk kanunlarında değişiklik getirmemesi 
                                                 
235 “Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, 
Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet hakkına dokunmamak şartıyla yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu 
takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içerisinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin bilgisine sunulur.” 
236 “Đktisadi, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmaların 
onaylanması veya bunlara katılmak için; Türk kanunlarına değişiklik getirmemek, Devlet maliyesi 
bakımından yüklenme gerektirmemek, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, onaylamanın veya katılmanın uygun 
bulunmasına dair bir kanun yapılması zorunluluğu yoktur.”  
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durumunda onaylamanın veya katılmanın Türkiye Büyük Millet Meclisince 

uygun bulunduğuna dair bir kanunun yapılmasına gerek olmadığını 

belirtmektedir. Aynı düzenleme Anayasa’nın 90. maddesinin ikinci fıkrasında yer 

almasa bile dördüncü fıkrasında yer almaktadır.237 

Fıkranın devamında da antlaşmanın onaylanmasının veya buna katılmanın 

uygun bulunması hakkında bir kanun çıkmamış olup da, onaylama veya katılma 

işlemlerinin yerine getirilmiş olması takdirinde, bu antlaşmanın, Resmi Gazetede 

yayınlanmasından başlayarak iki ay içinde bir Başbakanlık yazısına ekli olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderileceğini belirtmektedir. Birden fazla 

antlaşma olması durumunda bunlar ayrı ayrı meclisin bilgisine sunulacaktır.  

Bir uluslararası antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair 

kanun yapılmasının gerekip gerekmediğini, ilk önce Dışişleri Bakanlığı 

değerlendirir. Eğer Dışişleri Bakanlığı onaylamanın uygun bulunmasına dair 

kanunun gerekli olduğuna kanaat getirirse, bu kanun teklifi Dışişleri Bakanlığınca 

hazırlanır, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmek üzere Bakanlar 

Kurulu’na sunulur. Bakanlar Kurulu bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sevk etmek konusunda takdir yetkisine sahiptir.  

244 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrası da uluslararası 

antlaşmaların onaylanmasının bir Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yapılacağını 

belirtmektedir. Yani sonuç olarak Anayasa’nın 90. maddesinin ikinci fıkrasında 

adı geçen antlaşmalar, antlaşmanın uygun bulunduğuna dair bir kanun olmaksızın 

Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu kolektif işlem238 sonucu 

                                                 
237 “Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü Andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü 
uygulanır.” 
238“ Đdari işlemler açıklanan iradenin sayısına ve iradenin açıklamasında izlenen usule göre basit 
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onaylanır ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

 

c. Anayasanın 90. Maddesinin Üçüncü Fıkrası Uyarınca Uluslararası 

Antlaşmaların Onaylanması 

90. maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme istisna teşkil edecek bir 

başka düzenleme, aynı maddenin üçüncü fıkrasında239 yer almaktadır. Bu koşullar 

da şöyledir: 

Yapılan antlaşma, 

- Ya önceden yapılmış bulunan bir uluslararası antlaşmaya dayanan 

uygulama antlaşması olacaktır veya 

- Yasanın önceden tanıdığı yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, 

teknik ya da idari bir antlaşma olacaktır. 

Bu antlaşmaların hangileri olduğu 244 sayılı Kanunun 5. , 6. ve 7. 

maddelerinde sayılmıştır. Bunlar ekonomik, ticari, teknik, idari tüm antlaşmalar; 

hibe, kredi, yardım antlaşmaları; teknik ve idari işbirliği antlaşmaları; borç 

erteleme antlaşmalarıdır 

Bu durumda antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair bir 

kanunun yapılmasına gerek olmadığı gibi, antlaşmanın Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin bilgisine sunulmasına dahi gerek yoktur. Ayrıca bu fıkraya göre 

                                                                                                                                     
işlemler, kolektif işlemler ve karma işlemler olarak üçe ayrılırlar. Kolektif işlemler, birden fazla 
iradenin aynı anda ve aynı yönde açıklanması ile meydana gelen işlemlerdir. Kolektif işlemi 
meydana getiren iradeler hukuki açıdan bir sıraya girmemekte, bir iradenin açıklanması için daha 
önce bir başka iradenin açıklanması zorunlu olmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
birden fazla iradenin karşılıklı değil de aynı yönde açıklanmış olması ve aynı konu ve amaçta 
birleşmiş olmasıdır.” (GÜNDAY, Metin, Đdare Hukuku, Đmaj Yayınevi, Ankara, 2004, s. 118)  
239 “Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince uygun bulunması zorunluluğu yoktur; ancak bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari 
veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.” 
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yapılan uluslararası antlaşmalar, ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını 

ilgilendiren antlaşmalar olmaları durumunda yayımlanmadan yürürlüğe 

konulamazlar. Bir başka ifadeyle saydığımız antlaşmalar dışındaki uygulama 

antlaşmaları ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan antlaşmalar 

yayımlanmadan yürürlüğe konabilir. 244 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü 

bendinin son cümlesi de bu hususu belirtmektedir. 

Aynı konuda 244 sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkraları240 da düzenleme getirmektedir. Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından 

uluslararası bir antlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama antlaşmaları ile 

kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan uluslararası antlaşmalar Türk 

kanunlarına değişiklik getirmemek şartıyla süresi bir yılı aşsa, devlet maliyesi 

bakımından bir yüklenme gerektirse, kişi hallerine veya Türk vatandaşlarının 

yabancı memleketlerdeki mülkiyet hakkına dokunsa dahi, antlaşmanın 

onaylanmasının uygun bulunması için bir kanun yapılmasına gerek yoktur. 

Uygulama antlaşmalarına daha çok çerçeve antlaşmaların söz konusu 

olduğu durumlarda rastlamaktayız. Çerçeve antlaşmalar, genel olarak hukuki 

ilişkinin ana hatlarını çizer ve yapılan uygulama antlaşmalarıyla uygulamaya 

konur. Onun için her aşamada tekrar antlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun 

                                                 
240 “Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan uygulama 
andlaşmalarından Türk kanunlarına değişiklik getirmeyenleri onaylamak veya bunlara katılmak 
için; bunların konusu iktisadi, ticari veya teknik münasebetlerin dışında kalsa veya süresi bir yılı 
aşsa veya Devlet maliyesi bakımından bir yüklenmeyi gerektirse veya kişi hallerine veyahut Türk 
vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunsa dahi, onaylama veya 
katılmayı uygun bulmak üzere kanun yapılması zorunluluğu yoktur. 

Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan iktisadi, ticari, teknik 
veya idari andlaşmalardan Türk kanunlarına değişiklik getirmeyenleri onaylamak veya bunlara 
katılmak için; bunların süresi bir yılı aşsa veya Devlet maliyesi bakımından bir yüklenmeyi 
gerektirse veya kişi hallerine veyahut Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet 
haklarına dokunsa dahi, onaylama veya katılmayı uygun bulmak üzere kanun yapılması 
zorunluluğu yoktur.” 
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yapılması yasa koyucu tarafından gerekli görülmemiştir.  Ayrıca 244 sayılı 

kanunun 3. maddesinin üçüncü bendinde de Anayasanın 90. maddesinin üçüncü 

fıkrasında adı geçen antlaşmaların yayımlanmasının gerekmediği de belirtilmiştir. 

 Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan uluslararası antlaşmalarda 

ise adeta onaylamanın kanunla uygun görülmesi aşaması, imzalama aşamasının 

önüne geçmiştir. Zira 90. maddenin birinci fıkrası dikkate alınırsa genel kural bir 

antlaşmanın önce imzalanması, sonra onaylamanın uygun bulunması ve en sonda 

antlaşmanın onaylanmasıdır. Üçüncü fıkrada ise, “kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak ifadesi”  o antlaşmanın onaylanmasının önceden bir kanunla uygun 

bulunduğu sonucunu doğurmaktadır. 

 Bu antlaşmalar, Dışişleri Bakanlığı’nın hazırlamış bulunduğu ve Bakanlar 

Kuruluna sunduğu kararnamenin, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından 

imzalanmasıyla yürürlüğe girmektedir. 

 Ayrıca yine 90. maddenin dördüncü fıkrası da dikkate alınmalıdır. 

Uygulama antlaşmaları ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan 

uluslararası antlaşmalar da Türk kanunlarına değişiklik getirmeleri durumunda 

birinci fıkra hükmüne tabi olacaktır. 

 Bu istisna yürütme organına çok geniş yetkiler vermiştir. Zaman zaman 

genel kural istisnaya dönüşebilmekte ve birinci fıkra hükmü 

anlamsızlaşabilmektedir. Aynı zamanda ikinci fıkra hükmünün de anlamını 

yitirdiği izlenimi ortaya çıkabilmektedir.241 Bu nedenle ikinci ve üçüncü fıkra 

arasındaki fark önem kazanmaktadır. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü fıkralar 

arasındaki farkın madde metninde veya 244 sayılı Kanun’da yapılacak 

                                                 
241 BAŞLAR, a.g.m., s. 283 
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değişiklikle net bir şekilde ortaya konması yerinde olacaktır.242 

 

II. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TÜRK ĐÇ HUKUKUNDAKĐ 

KONUMU VE ETKĐLERĐ 

  

 Uluslararası antlaşmaların Türk iç hukukunda uygulanması,  antlaşmaların 

normlar hiyerarşisindeki konumuyla ilgilidir. Bu konu T.C. Anayasasının 90. 

maddesinin son fıkrasında kaleme alınmıştır. Ancak bu fıkrayla ilgili olarak iki 

farklı dönem gözümüze çarpmaktadır. Bunun sebebi de bu fıkraya 07.05.2004 

tarihinde eklenen son cümlesidir. Bu hükümle temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

uluslararası antlaşmalar daha farklı bir konuma getirilmiştir.  

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların, özellikle de 

çok fazla gündeme gelmesi sebebiyle Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin, iç 

hukukumuzdaki konumu önceden de farklı bir tartışma konusuydu. Ayrıca 2001 

yılı Anayasa değişiklikleri yapılırken de uluslararası antlaşmalarla ilgili olarak 90. 

maddenin son fıkrasında bir değişiklik teklifinde bulunulmuştu.  Biz de bu 

nedenle konuyu 2004 yılında yapılan değişiklikten önce ve sonra olmak üzere 

ikiye ayırarak inceleyeceğiz. 

 

1. GENEL OLARAK ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR 

T.C. Anayasasının 90. maddesi 2004 yılında yapılan değişiklikten önceki 

düzenlemesiyle, çağdaş anayasaların çoğunun aksine uluslararası hukukla iç 

hukukun ilişkisi hakkında bir hüküm koymamıştır. Sadece T.C. Anayasası’nın 90. 

                                                 
242 ARMAĞAN, a.g.m., s. 354 
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maddesinin son fıkrası243 usulüne göre yürürlüğe sokulmuş uluslararası 

antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirtmiştir; ancak bu açık hükme 

rağmen fıkranın devamında uluslararası antlaşmaların anayasaya aykırılığı 

hakkında Anayasa Mahkemesine başvurulamayacak olması hükmünü 

getirmesiyle uluslararası antlaşmaların kanunların üstünde olduğu görüşü de bazı 

yazarlar tarafından savunulmuş ve hatta bazı yargı kararlarında da yer almıştır.  

Bu noktada sorunu sadece T.C. Anayasası açısından değerlendirmemek 

gerekmektedir. Karşılaştırmalı hukukta ülkelerin anayasaları ve ulusal yargı 

kararları dikkate alındığı takdirde, uluslararası hukukta genel geçerli, bir 

kademelenme ilkesi tespit edebilmek mümkün değildir. Anayasalarda yer alan 

uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yerine ilişkin açık veya örtülü çatışma 

kuralları da ya içeriğine ve doğrudan uygulanabilir niteliğine bakılmaksızın, genel 

olarak uluslararası antlaşmalarla , ya da hukukun genel ilkeleri ile ilgilidir. 

Özellikle insan haklarının uluslararasılaşması ve küreselleşen dünyada ulus üstü 

Avrupa Birliği’nin ortaya çıkması, bütünleşebilmek amacıyla anayasalarda yeni 

formüller bulunması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.244  

T.C. Anayasası’nın 148. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi 

kanunların şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetlemektedir. 

Ayrıca aynı madde de kanun hükmünde kararnamelerin de denetleneceği 

belirtilmektedir. Dolayısıyla kanunların ve kanun gücündeki kararnamelerin 

anayasaya uygunluğunun denetlendiği bir durumda, anayasanın antlaşmaların 

                                                 
243 “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz.” 
244 YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, “Mayıs 2004’te Anayasa’nın 90. Maddesine Eklenen Hükmün 
Türk Anayasallık Blokuna Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Bülent Tanör Armağanı, 
Legal Yayıncılık, Đstanbul, 2004, s. 784 
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açıkça kanun hükmünde olduğunu belirtmesine rağmen Anayasa Mahkemesince 

denetlenemeyeceğini ifade etmesi, uluslararası antlaşmaların Türk iç hukukunda 

kanunlardan ve kanun hükmünde kararnamelerden daha üstün bir konumda 

bulunup bulunmadığı tartışmasını da beraberinde getirmiştir.  

Bir başka ifadeyle usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası 

antlaşmaların kanun hükmünde olduğu ve Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulamama kuralı, uluslararası antlaşmalar arasında bir nitelik farkı 

gözetmeksizin, genel olarak uluslararası antlaşmalara yönelik ve dolayısıyla hiç 

de açık olmayan ve dolaysıyla ona öğretinin farklı anlamlar yüklediği bir çatışma 

kuralıdır.245 

Savunulan görüşlerden birisi uluslararası antlaşmaların kanunlardan üstün 

olduğudur. Bu görüşü paylaşan Mümtaz Soysal, Anayasa’nın 90. maddesinin son 

fıkrasındaki uluslararası antlaşmaların kanunlarla eşit olduğu düzenlemesi tek 

başına yer alıyor olsaydı bir sorun kalmayacağını, özel hüküm – genel hüküm 

ilişkisinin araştırılacağını ve sonradan getirilmiş olan düzenlemenin rahatlıkla 

uygulanabileceğini belirtmektedir.246 

Edip Çelik de uluslararası antlaşmaların kanundan üstün hatta anayasal 

nitelikte olduğunu özellikle 2004 yılında yapılan değişiklikten önceki durumda 

insan haklarına yönelik uluslararası antlaşmalar yönünden kabul etmekteydi.“Biz, 

1961 ve 1982 Anayasaları’nın anlaşmaları kanun hükmünde sayan hükümleriyle, 

anlaşma ile kanunu eşdeğerde tuttuğu görüşüne katılmıyoruz.”247 dedikten sonra 

                                                 
245 YÜZBAŞIOĞLU, a.g.m. , s. 785 
246 SOYSAL, Mümtaz, “Anayasaya Uygunluk Denetimi ve Uluslararası Sözleşmeler”, 
Anayasa Yargısı, C. 2, Ankara, 1985, s. 15 
247 ÇELĐK, Edip, “Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türk Hukukundaki Yeri ve 
Uygulanması”, Đdare Hukuku ve Đlimleri Dergisi, Lütfi Duran’a Armağan, S. 1 – 3, 1988, s. 50 
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“Đnsan Haklarının korunmasına yönelik kurallar jus cogens nitelikli kurallardır. 

Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan devletler Sözleşme’nin içerdiği 

hak ve özgürlükleri yargılarına bağlı bütün kişilere tanımayı kabul ettikleri gibi, iç 

hukuk düzenlerinde Sözleşme’ye aykırı hukuk kuralları koymamayı ve varolan 

kuralları da Sözleşme ile uyum sağlayacak biçime getirmeyi yüklenmişlerdir. 

Avrupa Konseyi üyeleri için Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hak 

ve özgürlüklere ilişkin kurallar, olağan hukuksal yükümlülükler olmaktan öteye, 

bu devlet toplumunun anayasal niteliğindeki kurallardır.”248  

Bir uluslararası antlaşma yürürlüğe girdikten sonra, kanun hükmünde 

olması göz önünde bulundurulduğunda, aynı hususu düzenleyen bir kanunu ilga 

edecektir. Zira lex posterior derogat legi priori ilkesi uyarınca sonraki tarihli 

kanun, önceki tarihli kanunu ilga eder ve öncelikle uygulanır. Mademki 

uluslararası antlaşma da kanun hükmündedir, o da önceki tarihli kanunu ilga 

edecektir. 

Tam tersi durum son derece ilginç bir boyuttadır. Zira bir uluslararası 

antlaşma usulüne göre yürürlüğe sokulup uygulanmaya başladıktan sonra, aynı 

hususta Türkiye Büyük Millet Meclisince kanun adı altında bir düzenleme 

getirildiği zaman, kanunun uluslararası antlaşmayı ilga etmesi söz konusu olamaz. 

Hatta antlaşmadan sonra yürürlüğe giren kanun Anayasa Mahkemesi’ne 

anayasaya aykırılık iddiasıyla götürülebilirken, antlaşma götürülemeyecektir. Đşte 

bu noktada yine uluslararası antlaşmaların kanunlardan üstün olduğu görüşü 

savunulabilmektedir. Çünkü bu durumda bir başka ilke karşımıza çıkmaktadır: lex 

posterior derogat legi in friori. Yani özel nitelikte hükümler içeren kanunlar, 

                                                 
248 ÇELĐK, a.g.m. , s. 55 
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genel nitelikte hükümler içeren kanunlara göre öncelikle uygulanır. Bu durumda 

antlaşmaların daha sonra çıkarılan kanunlara göre özel hükümler içerdiği, bu 

sebeple, hiçbir kanunun uluslararası antlaşma metnini ilga edemeyeceğinden 

hareketle, antlaşmaların kanunlardan üstün olduğu düşünülebilir; ancak özel 

hükümler içeren kanunların, genel hükümler içeren kanunlara nazaran öncelikle 

uygulanması, iç hukuk düzenlerinde de o kanuna bir üstünlük tanımamaktadır. 

Türk iç hukukunda yer alan normlar hiyerarşisine göre kanunlardan üstün olan 

hukuk kaynağı anayasadır ve özel nitelikte hükümler içeren bir kanunun, diğer 

kanunlara göre üstünlüğünün kabul edilmesi onu neredeyse anayasa hükmü 

konumuna getirir. Bu sebeple hiçbir surette bu ilkenin aynı düzeydeki iki hukuk 

kaynağının uygulanmasını düzenlediği unutulmamalıdır. Paralel bir şekilde 

düşünerek bu ilkeye başvurulmasının aynı hukuki güce sahip iki hukuk 

kaynağının uygulanmasını düzenlediğinden hareketle, uluslararası antlaşmaların 

Türk iç hukukunda kanunlarla aynı güce sahip bulunduğu sonucuna ulaşabiliriz.  

Soysal, devletin bir uluslararası antlaşmayı imzalayıp, onaylayarak, bu 

antlaşma metnini kendi açısından hüküm ifade eder bir duruma getirdiğini, 

antlaşma hükümlerinin iç hukuktaki etkilerini bilerek ve öngörerek bunu yaptığını 

belirtmektedir. Bu durumda uluslararası antlaşmalara yasalardan biraz farklı, 

anayasaya yaklaşıcı ve anayasaya yeni bir anlam ve yorum kazandıran bir boyut 

olduğunu; uluslararası antlaşma hükümlerinin anayasaya aykırılığının ileri 

sürülememesi nedeniyle, hükümlerinin anayasayla birlikte düşünülmesi 

gerektiğini ve anayasanın onlarla birlikte yorumlanmasının daha uygun olduğunu 

belirtmektedir.249 

                                                 
249 SOYSAL, , “Anayasaya Uygunluk Denetimi ve Uluslararası Sözleşmeler”, s. 17 
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Bunun yanı sıra bazı yazarlarca bir de uluslararası antlaşmaların 

anayasadan üstün olduğu savunulabilmektedir. Mesut Gülmez250 bu görüşü 

savunanlar arasındadır. Bu görüşüne çeşitli dayanaklar getirmektedir. Öncelikle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası antlaşmaların yapılması 

hususundaki yetkilerinin kanunların yapılmasında olduğu kadar geniş olmadığını 

söylemektedir. Yani buradan çıkacak sonuç meclisin uluslararası antlaşmaların 

yapılması esnasında bir iradesinin olmadığıdır. Gerçekten sadece yapılması değil 

onaylanması aşamasında da meclisin uluslararası antlaşma hükümlerinin bir 

kısmını yürürlüğe sokmama veya değiştirme hakkı yoktur. Yalnız bu hususun tek 

başına antlaşmaların anayasadan üstün olduğunu gösterdiğini kolaylıkla söylemek 

her koşulda mümkün değildir. Zira antlaşmayı onaylama yetkisi yine anayasa ve 

yasalar tarafından belirlenmiş kurumlar tarafından kullanılabilir. Ayrıca Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin bir uluslararası antlaşmayı tamamen reddetme hakkı da 

vardır. Bunların dışında bir antlaşmanın belirli hükümlerine çekincede konabilir.  

Bir başka dayanak olarak da uluslararası sorumluluk kurumu 

gösterilmektedir. Yani uluslararası antlaşmayı imzalayan devlet, bu antlaşmaya 

saygı göstermek, antlaşmanın onaylanması için gerekli önlemleri almak 

zorundadır. Bunun için iç hukukta gereken düzenlemeler yapılmalıdır.251 Bütün 

bunlar doğrudur; ancak en baştan beri belirttiğimiz şekliyle uluslararası 

sorumluluk kurumu ihlaller sonucu gündeme gelen bir kurumdur. Bir antlaşma 

hükmünün ihlal edilmesi ve bir zararın meydana gelmesi gerekmektedir. Ancak 

bir devletin sorumluluğunun gündeme gelmesi, o devletin tazminat ödeyecek 

                                                 
250 GÜLMEZ, Mesut, “Evet Uluslararası Antlaşmalar Anayasa Üstüdür”, Cumhuriyet 
Gazetesi, 17.06.1998, s. 2 
251 GÜLMEZ, a.g.m. , s. 2 
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olmasının gerekmesi, o antlaşmayı kanundan veya anayasadan üstün bir konuma 

getirmez. Zira uluslararası sorumluluk kurumu, devletlerin antlaşma hükümlerine 

aykırı düzenlemeler yapmasının önünü kesemez, böyle bir önleyici denetimin 

yapılabilmesi ancak bu durumun T.C. Anayasasında açıkça kabul edilmesi 

durumunda mümkündür.  

Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere uyulmasını 

sağlamak amacıyla uluslararası çeşitli denetim mekanizmaları geliştirilmiştir. Bu 

mekanizmaların kararları yargı kararları gibi bağlayıcı değildir ve iç hukuk 

düzenlerinde doğrudan etkili olmazlar. Bu denetim mekanizmalarının kararları 

bağlayıcı olmadığı halde, bu kararlara uygun davranılana kadar baskı unsurları 

olduğunu belirtilmektedir. Zira aykırılıkların antlaşmanın anayasa ve yasalara 

uygunluğunun sağlanması ile değil, onların antlaşmaya uygunluğunun sağlanması 

ile giderilebilir olduğu görüşü savunulmaktadır.252 Zaten bu düşünce uluslararası 

hukukun gösterdiği gelişim süreci boyunca karşımıza çıkan önceliklerden 

birisidir. Bununla beraber önceki iki paragrafta da ısrarla üzerinde durduğumuz 

üzere, uluslararası sorumluluk kurumunun ve denetim mekanizmalarının 

varolması, temel hak ve özgürlüklere ilişkin olmayıp kanunlardan farklı hükümler 

içeren antlaşmaların yargı organlarında ve idari mercilerde öncelikle uygulanacağı 

anlamına gelmemektedir. Zira T.C. mahkemeleri önlerine gelen somut olaylara 

uygulanacak uluslararası antlaşmalar bulunduğu halde, bunları ihmal ederek, 

kanunu uygulayabilirler. Bu durumun aksini sağlayabilecek ne bir ulusal ne de bir 

uluslararası düzenleme mevcuttur. 

Uluslararası antlaşmaların usulüne göre yürürlüğe konulduktan sonra, iç 

                                                 
252 GÜLMEZ, , a.g.m. , s. 2 



 116

hukukta bu antlaşmalara uygun davranma yükümlülüğü altına girildiği bir 

gerçektir. Bu uygun davranma yükümlülüğünün gerçekleştirilebilmesi yollarından 

birisi de denetim mekanizmalarının caydırıcı yaptırımlar uygulamasıdır. Aslında 

bu organların daha önceden vermiş oldukları kararları da iç hukukta dikkate 

almak gerekmektedir.Türk iç hukukunda da Anayasa’nın 138. maddesinin 1. 

fıkrası hakimlerin hukuka uygun karar vereceklerini belirtmektedir. Sonuç olarak 

denetim mekanizmalarının karar ve uygulamaları uluslararası antlaşmaların anlam 

ve niteliğinin ortaya konması araçlarıdır. Dolayısıyla söz konusu karar ve 

uygulamalar da Anayasa’nın 138. maddesi anlamında hakimin uyması gereken 

hukukun bir parçasıdır. Bununla beraber böylesi bir sonucun uluslararası 

antlaşmaları anayasa veya kanun üstü bir konuma getirdiği düşüncesine temkinli 

bir şekilde yaklaşmak gerekmektedir. Zira bu durum, aynı Avrupa Birliği 

örneğinde olduğu gibi, egemen yetkilerin devri yoluyla gerçekleşebilecek bir 

durumdur. Yalnız ne Anayasa’nın 90. maddesi böyle bir düzenleme getirmiştir, ne 

de Anayasa’nın 6. maddesi253 bu hususa izin verebilecek bir hüküm içermektedir. 

Zira Anayasa’nın altıncı maddesine göre yasama, yürütme veya yargı organlarına 

ait bir hususta uluslararası bir merciinin kararının doğrudan uygulanabilmesi, bu 

durumun anayasadan kaynaklanması şartına bağlanmıştır.  

Necmi Yüzbaşıoğlu ise temel hak ve özgürlüklere ilişkin ulus-üstü 

sözleşmelerin Türk Hukuku bakımından anayasa-üstü olduğunu görüşünü şu 

şekilde dile getirmektedir: “Biz, bu konuda, Türk Hukuku bakımından Avrupa 

Đnsan Hakları Sözleşmesi gibi doğrudan uygulanabilir nitelikte olan temel haklara 

                                                 
253 “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
       Türk Milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. 
       Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir 
kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.” 
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ilişkin ulus-üstü sözleşmelerin ve Avrupa Birliği Hukukunun Anayasal veya 

Anayasa üstü değer taşıdığı görüşlerine katılıyoruz. Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu kuralı ile güdülen 

amaç, Türk hukukunda kurallar kademelenmesinde antlaşmaların yerini 

belirlemek değildir. Bu kuralla ulaşılmak istenen asıl amaç Türk hukuk düzeninde 

uluslararası hukuk – iç hukuk ilişkilerinde tekçi görüşün benimsendiğini 

vurgulamak ve dolayısıyla antlaşmaların ayrıca ulusal bir hukuk işlemi 

gerekmeksizin, iç hukuk düzeninde doğrudan uygulanabileceğine ilişkin kuşkuları 

ortadan kaldırmaktır.”254 Yalnız Yüzbaşıoğlu Avrupa Birliği Hukuku anlamında 

doğrudan uygulama ve ulus üstülük kavramlarının, ikinci bölümde değinilen 

şekliyle T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleriyle çelişmesi üzerinde 

durmamaktadır. 

Uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu görüşünü savunan 

Ergun Özbudun255, Rona Aybay256 ve Sevin Toluner’e257 göre Anayasanın son 

fıkrasının hükmü gayet açıktır. Buna göre antlaşmaları kanun gücünde saymanın 

doğal sonucu yukarıda bahsettiğimiz ilke uyarınca sonraki tarihte yürürlüğe giren 

antlaşmanın önceki tarihli kanun hükümlerini ilga etmesi olacaktır. Bu durum 

üstünlük olarak değerlendirilemez. Ayrıca yasama yetkisi sınırsız olduğuna göre 

uluslararası antlaşma hükümlerine aykırı kanun yapılmasının önünde bir engel 

yoktur.258 Bu konuda yetki tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Bu 

durum gayet tabi uluslararası hukuk açısından sorunlar yaratabilir, kabul edilmez 
                                                 
254 YÜZBAŞIOĞLU, a.g.m. , s. 789 
255 ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Sekizinci Baskı, Ankara, 
2004, s. 207 vd. 
256 AYBAY, Rona, “Uluslararası Antlaşmalar ‘Anayasa – Üstü’ mü?”, Cumhuriyet Gazetesi, 
06.05.1998, s. 2 
257 TOLUNER, a.g.e., s. 586 vd. 
258 AYBAY, a.g.m. , s. 2 
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ve istenilmeyen bir durumun ortaya çıkmasına neden olup Türkiye’nin 

uluslararası sorumluluğunu gündeme getirebilir. Ancak bunların hiçbirisi yasama 

organının kanun yapma yetkisini ve gücünü ortadan kaldırmaz. Böylesi bir 

müdahale ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasama yetkisini uluslararası 

hukukun tanımış olduğu yollarla devretmesi ve ulusüstü bir kuruluşun yasama 

organının kararlarını doğrudan uygulaması durumunda mümkün olabilir. Bu 

nedenle uluslararası antlaşmalarla ilgili olarak akılcı ve gerçekçi bir şekilde 

yapılacak olan yasal düzenlemeler, uluslararası arenada savunulabilir.Dolayısıyla 

şu anki anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında uluslararası antlaşmaların 

kanun hükmünde olduğunu kabul etmek daha uygundur.  

Kemal Gözler de kanunlarla uluslararası antlaşmalar arasında bir hiyerarşi 

kurulamayacağı görüşünü savunanlardandır. Durumu tamamen Türk iç 

hukukunun pozitif değerlendirmeleri çerçevesinde ele almaktadır. Ona göre bir 

uluslararası antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun ile özel 

niteliğe sahip bulunmayan kanunlar Meclisin adi çoğunluğu ile kabul 

edilmektedir ve eğer uluslararası antlaşmalara kanunlardan üstün ve dolayısıyla 

anayasal bir değer tanınacaksa, uluslararası antlaşmaların onaylanmasının uygun 

bulunmasına dair kanunların meclisin adi çoğunluğu ile değil, üçte iki çoğunluğu 

ile kabul edilmeleri gerekir. Bu husus, meclisin adi çoğunluğu ile 

dokunamayacağı anayasaya, uluslararası antlaşmalar vasıtasıyla dokunması 

anlamına gelir ki; bu husus anayasanın üstünlüğü ilkesini zedeler ve T.C. 

Anayasası’nın sert anayasa olma özelliğiyle bağdaşmaz.259 

Hukuk mantığı içerisinde bir uluslararası antlaşmaya taraf olunmasının, 

                                                 
259 GÖZLER, Kemal, “Milletlerarası Andlaşmalara Kanun Üstü Bir Değer Tanınabilir mi?”, 
http://www.anayasa.gen.tr/madde90.htm 
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yükümlülükler yüklenilmesinin, uluslararası hukuku öncelikle uygulanılması 

gereken bir konuma getirdiği ortadadır. Uyulmayacak yükümlülükler altına 

girilmesi çok da anlamlı değildir. Bu nedenle uluslararası antlaşmaların 

yasalardan üstün olması gerektiği görüşü savunulabilir. Ancak böylesi temenniler 

veya hukuk mantığı yoluyla ulaşılan çıkarımlar, pozitif hukuk düzeni içerisinde 

varolan durumu değiştiremez. Anayasa’nın 90. maddesi açıkça uluslararası 

antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirtmiştir ve aksinin savunulması için 

ancak ikinci bölümde örnek olarak gösterdiğimiz Polonya ve Slovenya 

anayasalarında yapıldığı gibi değişiklik yoluna gidilmeli ve uluslararası 

antlaşmaların ve uluslararası kuruluşların kararlarının Türk iç hukukunda 

doğrudan uygulanacağı yönünde düzenlemeler getirilmelidir. Bunun dışında 

aşağıda inceleyeceğimiz 5170 sayılı Kanunla Anayasa’nın 90. maddesinin son 

fıkrasına eklenen son cümlede olduğu gibi, uluslararası antlaşmaların 

uygulamadaki yeri açıkça belirtilmelidir. Bu yapılmadıkça uluslararası 

antlaşmalar sahip olduğu ayrıcalıklara rağmen kanun hükmündedir. 

 Uluslararası antlaşmaların kanunlardan veya Anayasa’dan üstün olduğu 

görüşleri, uluslararası antlaşma hükümlerine uyulması sorunu ile bu kuralların iç 

hukuktaki değeri sorunu arasında ayrım yapamamaktan kaynaklanmaktadır. Oysa 

uluslararası antlaşmaların başlıca kaynağını oluşturduğu uluslararası hukuk 

çerçevesinde doğan yükümlülüklere uyulmamamsının olağan sonucu, 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen devletin uluslararası sorumluluğunun kabulü 

olmaktadır. Aynı şekilde insan haklarıyla ilgili uluslararası antlaşmalar hususunda 

da, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması mekanizmaları da, 

uluslararası sorumluluk kurumundan bir takım farklılıklar göstermekle birlikte, 
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sonuçta insan hakları ile ilgili uluslararası antlaşmalara aykırılığı saptama, bu 

durumun düzeltilmesini isteme ve gerekirse zarar giderim ödenmesine karar 

verebilme olanakları ile donatılmıştır.260 

Değişiklikten önceki durumla ilgili son olarak, Anayasa’nın 90. maddesi 

dışındaki, uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara göndermede bulunulan 

maddeleri üzerinde duracağız. Anayasa’nın 15. maddesinin 1. fıkrası savaş 

seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumlarında uluslararası hukuktan 

doğan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi şartıyla temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanabileceğini, 16. maddesi yabancılar için temel hak ve özgürlüklerin 

uluslararası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceğini, 42. maddesi 

uluslararası antlaşmalarla düzenlenen durumlar saklı kalmak kaydıyla eğitim ve 

öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve 

öğretim yapan okulların tabi olacağı esasların kanunla düzenleneceğini, 92. 

maddesinin 1. fıkrası uluslararası antlaşmaların gerektirdiği haller dışında Türk 

askerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı askerin Türkiye’ye 

gelmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin izin vereceğini düzenlemektedir.  

“Belirli konulardaki bu istisna nitelikli yollamalar nasıl yorumlanmalıdır? 

Sözü edilen konuları düzenleyen uluslararası hukuk ya da antlaşmaların 

bağlayıcılık gücü ve kurallar sıralamasındaki yeri nedir?90. maddede 

antlaşmaların onaylanması ve usulüne göre yürürlüğe konması için aranan 

koşullar, bu yollamalar için de geçerli midir?”261 

                                                 
260 PAZARCI, Hüseyin, “Türk Hukukunda Andlaşmalar ile Yasaların Çatışması”, 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni - Sevin Toluner’e Armağan, 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Y. 24, S. 1 
– 2, 2004, s. 655 
261 GÜLMEZ, Mesut, Đnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin Đç Hukukta Doğrudan 
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Öncelikle Anayasa’nın bu maddelerde bahsedilen hususlarla ilgili olarak 

uluslararası hukuk ve uluslararası antlaşma kurallarını doğrudan iç hukukla 

birleştirdiği, başka hiçbir işlem yapılmasına gerek olmadığı, usulüne göre 

yürürlüğe koymayı doğrudan Anayasa’nın yaptığı düşünülebilir.262 

Yüzbaşıoğlu’na göre 1982 Anayasası’na göre Türk hukuk düzeninde uluslararası 

antlaşmaların normlar hiyerarşisindekini yerini belirlerken, Anayasa’nın 90. 

maddesinin yanında, Türk hukukunu uluslar arası hukuka açan Anayasa’nın 15. , 

16. , 42. ve 92. maddeleri de göz önünde tutulmalıdır. 16. , 42. ve 92. maddeler de 

belirtilen konulara ilişkin kurallar getiren uluslararası antlaşma hükümleri garanti 

altına alınarak bunlara anayasal bir değer verilmiştir. 15. maddenin yorumundan 

çıkan sonuçsa insan haklarına ilişkin ulus üstü veya uluslararası antlaşmaların 

anayasa üstü olduğudur.263 Bununla beraber göz önünde tutulması gereken husus 

usulüne göre yürürlüğe koyma işleminin Anayasa’nın 90. maddesine ve  244 

sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmasının gerekli olduğudur. Dolayısıyla bu 

maddelerde adı geçen yükümlülükler Türkiye’nin usulüne göre yürürlüğe 

koyduğu uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerdir. 

Zaten 90. madde göz ardı edilirse uluslararası antlaşmaların yasama 

organının iradesi olmaksızın, veya hiçbir iç hukuk işlemi yapılmaksızın doğrudan 

etkili olduğu sonucuna ulaşılır. Doğrudan etkisi olan uluslararası antlaşmalar da iç 

hukuka üstün tutularak uygulanırlar. Böylesi bir durumda uluslararası 

antlaşmaların kanunların yanı sıra anayasadan da üstün tutulması gerekir.264 

                                                                                                                                     
Uygulanması (Anayasa md. 90/son) adlı paneldeki bildirisi, TBB Đnsan Hakları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Yayını, Ankara, 2005, s. 55 
262 GÜLMEZ, a.g.m.(2005), s. 55 
263 YÜZBAŞIOĞLU, a.g.m. , s. 790 
264 GÜLMEZ, a.g.m.(2005), s. 55 
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Halbuki bu hususta  sadece 90. madde değil Anayasa’nın egemenlikle ilgili 

maddeleri de engel teşkil eder. 

Dolayısıyla diyebiliriz ki, uluslararası antlaşmaların herhangi bir iç hukuk 

düzeninde kanunlardan üstün olduğunu ve onlara aykırı kanunların bir hiyerarşi 

düzeni içerisinde uygulanamayacağını ileri sürmek ya uluslararası hukukun iç 

hukuka üstünlüğünü kabul eden tekçi görüşü açıkça benimseyen devletler 

bakımından geçerli olacaktır. Yani iç hukukunda belirtilen ilkeleri kabul etmemiş 

olan Türkiye için bir antlaşmaya uyulması gerektiği görüşü, yalnızca uluslararası 

hukuk düzeyinde geçerli olup, bunun da yaptırımı uluslararası sorumluluk 

olmakta ve otomatik olarak iç hukuk düzeninde uluslararası antlaşmaları yasaların 

veya anayasanın üstüne yerleştirememektedir.265 

 

2. 07.05.2004 TARĐHĐNDE 5170 SAYILI KANUNLA YAPILAN 

DEĞĐŞĐKLĐKTEN SONRAKĐ DURUM 

Kanunlarla uluslararası antlaşmaların hiyerarşik konumu üzerindeki 

tartışmalara neden olan hususlardan birisi de temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

olan uluslararası antlaşmaların kendine has özellikleridir. Zira uluslararası 

hukukta temel hak ve özgürlüklere ayrı bir önem verilmekte ve bu konuyla ilgili 

çok çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Türkiye açısından bu durumun önemi, Avrupa Đnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne taraf olmasından itibaren ve özellikle Avrupa Đnsan Hakları 

Mahkemesi’nin vermiş olduğu yüklü tazminat kararlarının uygulanmasının 

zorunluluğu karşısında ayrı bir boyut kazanmış durumdadır. Đşte bu aşamada 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların Türk iç hukukundaki 

                                                 
265 PAZARCI, a.g.m., s. 656 
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konumuyla ilgili olarak Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına266 yeni bir 

cümle eklenmiştir. Buna göre temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası 

antlaşma, Türk iç hukukunda yer alan bir kanunla aynı konuda daha farklı bir 

düzenleme getirmişse, antlaşmada yer alan düzenleme esas alınacaktır. Aslında 

madde metninde geçen “esas alınacaktır” ifadesinin anlamı konusunda da şüpheye 

düşülebilmektedir. Bu ifadeden antlaşmaların kanunlara üstün tutulduğu mu 

anlaşılmalıdır yoksa kanunlara göre öncelikle uygulanacağı mı? Buradan acaba 

uluslararası antlaşmalara aykırı kurallar içeren kanunların ya da kanundaki kimi 

hükümlerin artık geçersiz olduğu ve uygulanmaması gerektiği sonucuna 

ulaşılabilir mi?267 

Daha çok Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyumu sürecinde Anayasa’nın 

egemenliğe ilişkin altıncı maddesiyle birlikte tartışılan 90. madde, orijinal haliyle, 

Avrupa Birliği normlarının, Birliğin öngördüğü biçimde Türkiye’de 

uygulanmasını imkansız kılmaktaydı. Özellikle Birliğe üye ve üye olmaya aday 

ülkelerin anayasalarında uluslararası hukuka öncelik tanıyan düzenlemeleri birbiri 

ardına kabul etmesi karşısında, Türkiye’nin de bu yolda bir düzenlemeyi 

geciktirmeden hayata geçirmesi gerekiyordu, bu şekilde bir düzenleme teknik 

anlamda Avrupa Birliği üyeliğinin ön şartı olarak ortaya konuyordu. Bu nedenle 

bu düzenleme ilk kez 2001 yılında yapılan anayasa değişiklikleri sırasında 

gündeme gelmiş, her türlü uluslararası antlaşmanın kanunlardan üstün olduğu 

şeklinde bir düzenleme getirilmesi düşünülmüş ancak daha sonra bu değişikliğin 

                                                 
266 “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” 
267 GÜLMEZ, Mesut, “Anayasa Değişikliği Sonrasında Đnsan Hakları Sözleşmelerinin Đç 
Hukuktaki Yeri ve Değeri”, TBBD, S. 54, 2004, s. 151 
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yapılmasına sıcak bakılmamıştır.268 

2004 yılında 90. maddede yapılan değişikliğin gerekçesinde de bu 

hususlara yer verilmiştir:  “Avrupa Birliği’ne üye adayı olan ülkemizin Kopenhag 

siyasi kriterleri bağlamında yerine getirmesi gereken yasal düzenlemeler, 

24.07.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine Đlişkin Ulusal Program’da belirlenmiş bulunmaktadır. Bir taraftan 

Đnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi, diğer 

yandan, dünyada gelişen yeni demokratik açılımlara uyum sağlanması ve bu 

açılıma uygun bir şekilde temel hak ve hürriyetlerin, evrensel düzeyde kabul 

edilmiş standart ve normlar ile Avrupa Birliği kriterleri seviyesine çıkarılması 

amacıyla kanunlarımızda düzenlemeler yapılması ihtiyacı, temel yasamız olan 

anayasamızda da değişiklikler yapma zorunluluğunu doğurmuştur.”269 

Gerekçe bu şekilde kaleme alınırken, anlam bakımından ince bir fark 

gözlerden kaçmaktadır. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde, üye devletler veya 

aday ülkeler Topluluk Hukuku’nu iç hukuk düzenlerinde doğrudan 

uygulayabileceklerini belirtecek şekilde değişiklikler yapma yoluna gitmişlerdir. 

Bir başka ifadeyle yapılan değişiklikler ulus-üstü bir kuruluş olan Avrupa 

Birliği’ne devletlerin egemenlik yetkilerini devretmeleri sonucunu doğurmaktadır. 

Halbuki T.C. Anayasası’nın tamamı göz önünde bulundurulduğu takdirde 

egemenlik yetkilerinin devrinin mümkün olmaması bir tarafa, sadece temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin değişiklik yapılması da tek başına  yeterli değildir; çünkü 

Topluluk Hukuku bir bütün olarak ele alınır ve sadece temel hak ve özgürlüklere 

                                                 
268 GÖNENÇ, Levent, “2004 Anayasa Değişiklikleri”, Güncel Hukuk, S. 7, Đstanbul, Temmuz 
2004, s. 47 
269 rega://eskiler/2004/05/20040522.htm 
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ilişkin uluslararası antlaşmaları değil her alandaki Topluluk düzenlemelerini, 

direktifleri ve yargı kararlarını da kapsar.  

Burada önemli olan nokta eklenen son cümlenin, değişen egemenlik 

anlayışını ulus-üstü hukuka, uluslararası hukuka  ve iç hukuka yansıtıp 

yansıtamadığı; ulus-üstü hukuk – iç hukuk arasında sağlıklı bir kademelenme 

kurulup kurulamadığıdır.270 

T.C. Anayasası ise 6., 7., 8., ve 9. madde hükümleriyle egemenlik 

yetkisinin kayıtsız şartsız millette olduğunu belirttikten sonra yasama, yürütme ve 

yargı erklerini kimlerin kullanabileceğini açıkça ifade etmiştir. Anayasa’nın şu 

anki düzenlemeleri karşısında bu erklerin bir başka uluslararası veya ulus-üstü 

kuruluşa devredilebilmesi mümkün görünmemektedir. Đleride Türkiye’nin olası 

üyeliği gerçekleşirse, bu normların iç hukuka doğrudan ve üstün bir biçimde 

uygulanabilmesi için çok kapsamlı Anayasa değişikliklerine ihtiyaç 

duyulacaktır.271 

Bu sebeplerden ötürü temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 

antlaşmalara tanınan ayrıcalığın nedeni sadece Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde 

aranmamalıdır. Sonuç olarak dünyanın ve dolayısıyla hukukun küreselleştiği 

günümüzde, insan hakları kavramının gelişimi ve uluslararasılaşması da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Değişen egemenlik anlayışı ve küresel dünya düzeni, 

insan hakları hukukuna ayrı bir önem vermeyi gerektirmiş ve bunun sonucunda da 

T.C. Anayasasında yapılan değişiklikle, T.C. iç hukukunda temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalara ayrıcalık tanınmıştır.  

                                                 
270 YÜZBA ŞIOĞLU, a.g.m. , s. 783 
271 ÖZOK, Özdemir, Đnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin Đç Hukukta Doğrudan 
Uygulanması (Anayasa md. 90/son) adlı paneldeki bildirisi, TBB Đnsan Hakları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Yayını, Ankara, 2005, s. 9 
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Bu noktada gözümüze bir çelişki çarpmaktadır. Anayasa’nın başlangıç 

bölümü; “…Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden 

eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak…” demektedir. Yani Anaysa 

başlangıç hükümlerinde insan haklarını evrensel olarak insan olmanın gereği 

olarak görmeyip, anayasal bir kural şeklinde nitelerken, 90. maddeyle evrensel 

insan hakları hukukuna uyum sağlamaya çabalamaktadır.  

Yapılan bir başka hatalı değerlendirme de kamuoyunda fazla yer alması 

sebebiyle bu değişikliğin sanki sadece Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’ni göz 

önünde tutarak gerçekleştirildiği noktasından harekette yatmaktadır. Aslında bu 

yanılgı da, değişikliğin yalnızca Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde 

gerçekleştirildiğini düşünmekten kaynaklanmaktadır. Oysa Türkiye’nin usulüne 

göre yürürlüğe sokmuş olduğu bütün temel hak ve özgürlüklere ait uluslararası 

antlaşmalar ayrıcalığa kavuşturulmuştur.272  

Daha önce insan hakları hukukunun uluslararasılaşma süreci üzerinde 

durmuştuk. Tarihimize yön veren olaylar sonucunda birey kavramı, devlet 

kavramına nazaran daha ön planda tutulmaya başlanmış ve insan hakları hukuku 

evrensel normlar temeline oturtulmaya çalışılmıştır. 1215 tarihli Manga Carta 

Libertatum(Büyük Hürriyet Fermanı), 17. ve 18. yüzyıllarda yayınlanan Hollanda 

                                                 
272 Örneğin: Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi, Kişisel ve 
Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi, Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin Kaldırılması Sözleşmesi, Đşkence ve 
Başka Zalimce, Đnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme, Çocuk 
Hakları Sözleşmesi, Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının 
Korunması Sözleşmesi, Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi, Ücret Eşitliği 
Sözleşmesi, Zorla Çalışmanın Kaldırılması Sözleşmesi, Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, Örgütlenme 
Hakkı ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi, Ayrımcılık Sözleşmesi, Asgari Yaş Sözleşmesi, Çocukların 
Çalışmalarının En Kötü Biçimlerinin Kaldırılması ve Yasaklanması Sözleşmesi, Avrupa Đnsan 
Hakları Sözleşmesi, Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 no’lu Protokol, Avrupa Đnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne Ek 6 no’lu Protokol, Avrupa Sosyal Şartı, Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu, 
Sosyal Güvenlik Avrupa Sözleşmesi vb. (ÖZOK, a.g.m., s. 11,12) 
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Bağımsızlık Bildirisi, Đngiltere Đnsan Hakları Bildirisi, Amerika Birleşik 

Devletleri Bağımsızlık Bildirisi ve Fransa’da yayınlanan Đnsan ve Yurttaş Hakları 

Bildirisiyle bireyin korunması, hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması 

amaç edinilmiş, buna yönelik kurallara yer verilmiştir.273 Bu hareketler halk 

tabanlı olmakla beraber uluslararası sonuçlar doğurmuştur. Önceleri kendi iç 

hukuklarında etkili olmuş, devletlerin kendi egemen yetkilerinin sınırlandırılması 

sonucunu doğurmuştur. Daha sonra ise uluslararası ve ulus-üstü insan hakları 

hukukunun oluşum sürecinde önemli roller oynamışlardır.  

Günümüzde üzerinde ortak kabullere varılmış bir temel haklar dönemi 

yaşanmaktadır. Bununla birlikte devletlerin uygulamaları arasında her zaman bir 

yeknesaklık olamamaktadır, her devletin kendine özgü bir anlayışı olabilmektedir. 

Bu husus, gelişen ülkeler açısından bir bakıma zorunluluktur. Bu devletler 

gelişme koşullarına uygun bir temel haklar kuramı benimseyerek rahat etmek 

istemektedirler. Yalnız artık kendi anlayışlarına göre değil, ortak uluslararası 

hukuk kuralları bağlamında serbest oldukları da açıktır.274 Türkiye de uluslararası 

hukuk düzeninin bir parçası olarak 2004 Anayasa değişikliğinden sonra temel hak 

ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaları kanunlardan üstün tutmak yolunu 

benimsemiştir.  

Yapılan değişikliğin çok anlam ifade etmediği de savunulan görüşler 

arasında yer almıştır. Buna göre Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “insan 

haklarına saygılı” hukuk devleti ilkesi ile Anayasa’nın 15. maddesi gereğince 

savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hal dönemlerinde temel hakların 

                                                 
273 ÇETĐNKAYA, Ender, Đnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin Đç Hukukta Doğrudan 
Uygulanması (Anayasa md. 90/son) adlı paneldeki bildirisi, s. 14 
274 AKILLIOĞLU, Tekin, “Temel Haklar Gelişmesi Üzerine Bazı Düşünceler”, Ankara 
Üniversitesi Siyasa Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 44 , S. 1 – 2, s. 161  
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kullanılmasına ve durdurulmasına yönelik uluslararası hukuktan doğan 

yükümlülüklerin ihlal edilemeyecek olması, olağan dönemlerde uluslararası insan 

hakları antlaşmalarının dolaylı olarak üstün tutulmasına olanak tanımaktadır ve 

getirilen değişiklik sadece temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşma 

hükümlerine öncelik vermede çekingen davranan yargı mensuplarının doğrudan 

bu antlaşma hükümlerini uygulamasına kolaylık sağlayacak niteliktedir.275 Hiç 

şüphesiz Anayasa, uluslararası toplumun bir üyesi olarak ve dünyadaki anlayış 

doğrultusunda temel hak ve özgürlükler yönünden birtakım ayrıcalıklar tanımıştır. 

Bunun yanı sıra taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla da yükümlülükler altına 

girmiştir ve bu yükümlülükleri uygulamaması durumunda sorumluluğu gündeme 

gelecektir. Zaten bunlar uluslararası hukukun özünde varolan hususlardır; fakat 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların kanunlardan üstün 

olması, bu üstünlük iç hukukta açıkça belirtilmedikçe savunulamaz. T.C. Devleti, 

imzalamış olduğu bütün antlaşmalara uygun davranmakla yükümlüdür. 

Türkiye Anayasası’nın 90. maddesinde, dünya düzenine uyum 

sağlayabilmek amacıyla bu değişikliğe gitmiştir; ancak bu düzenlemenin hem 

Anayasa’nın 90.maddesinde yer alan hükümlerle hem de Anayasa’nın diğer 

maddeleriyle uyumlaştırılmasına çok fazla çaba harcamamıştır. Ayrıca 

uluslararası hukuk sistemi göz önüne alındığı zaman ortaya çıkabilecek 

uygulamayla ilgili bir takım sorunlar üzerinde de çok fazla durmamıştır. Bütün 

bunlar da uygulamada çıkabilecek sorunların irdelenmesini gerektirmektedir. 

Öncelikle Anayasa’nın 90. maddesinin birinci fıkrasına göre uluslararası 

antlaşmaların onaylanması usulünde esas kuralın, onaylamayı Türkiye Büyük 

                                                 
275 BAŞLAR, a.g.m. , s. 299 
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Millet Meclisi’nin bir kanunla uygun bulması olduğunu gördük. Adı geçen 

maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise bu kuralın istisnaları üzerinde durduk. 

Đşte bu noktada TBMM’nin iradesi olmaksızın yürürlüğe giren bazı uluslararası 

antlaşmaların, TBMM’nin iradesinin ürünü olan yasalar karşısında üstünlük 

kazanması söz konusu olabilecektir ki yürütme organının yasama organından 

geçiremeyeceğini düşündüğü  düzenlemeleri bu yolla yasama organının 

iradesinden kaçırmaya çalışması mümkündür. Bu uygulamada yasama yetkisinin 

devredilmezliği ilkesiyle çelişecektir.276 Ayrıca yasama organı ile yürütme organı 

arasındaki kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacaktır. Bu konuda bazı ülkelerin 

anayasalarında koruyucu düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.277  

Uluslararası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun 

için aranan kabul yeter sayısı da bu hususta tartışmalar yaratmaktadır. 

Anayasa’nın 96. maddesine göre başkaca bir hüküm olmaması durumunda 

TBMM, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu 

ile karar alır; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin 

bir fazlasından (139) az olamaz. 139 oy uluslararası antlaşmaların onaylanmasının 

uygun bulunmasına dair kanun için yeterli kabul sayıdır. Burada tartışma yaratan 

konu kanunlardan üstün bir uluslararası antlaşmanın alelade kanunlarla aynı karar 

                                                 
276 GÖNENÇ, Levent, “1982 Anayasasında Sessiz Devrim: 90. Madde Değişikliği ve Getirdiği 
Sorunlar”, http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/makanayor/docs/analiz/90.madde.htm 
277 “Örneğin: Arnavutluk Anayasası’nın 122/2. maddesine göre üstün kabul edilen uluslararası 
antlaşmaların bir kanunla kabul edilmesi gerekmektedir. Slovak Anayasası’nın 7/4. maddesine 
göre insan hakları ve temel özgürlüklerin de dahil olduğu belirli tür uluslararası antlaşmaların 
geçerli olabilmesi onaylamanın Slovak Ulusal Konseyince kabul edilmesi gerekmektedir. Çek 
Hukukunda, bir uluslararası antlaşmanın kanunların üstünde yer alabilmesi için iki şartın 
gerçekleşmesi gerekir: birincisi parlamento tarafından uygun bulunması, ikincisi ise Kanunlar 
Külliyatında yayınlanması; sadece hükümet tarafından uygun bulunmuş bir uluslar arası antlaşma 
yasaların üzerinde kabul edilmemektedir.” Benzer düzenlemeler Estonya Anayasası’nın 123/2. 
maddesi ve Yunanistan Anayasası’nın 28. maddesinde yer almaktadır. (BAŞLAR, a.g.m. , s. 
307,308) 
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yeter sayısı ile kabul edilmesi ve onlara üstün olmasıdır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

uluslararası antlaşmaların kanunlarla çatışması ve bu antlaşmaların anayasaya 

aykırı olması durumunda da sorunlar meydana gelecek gibi gözükmektedir. Adı 

geçen antlaşmaların kanunlarla çatışması durumunda esas alınacağına ve bu 

uluslararası antlaşmaların anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesinde dava açılamayacağına göre, Anayasa’ya aykırı bir hukuki 

düzenleme uygulama alanı bulabilecektir. Bu fıkra hükmü getirilmeden önce her 

ne kadar uluslararası antlaşmaların yine de anayasaya uygunluğu denetlenemiyor 

olsa da, en azından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ihmal ediliyor ve ilgili 

kanun hükümleri uygulanıyordu.278 Halbuki şu anda “anayasaya aykırı olmamak” 

şartı bulunmadığına göre ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası 

antlaşmalar ayrıcalıklı bir rejime sahip olduğuna göre, Anayasa’nın üstünlüğü 

prensibine, Türk iç hukukundaki normlar hiyerarşisine ve yasama organının 

iradesine aykırı bir durum söz konusu olacaktır. Bu durumda da Anayasa’ya 

aykırı temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası antlaşmanın, sadece 

bahsettiğimiz koşullar altında, Anayasa’dan üstün bir konuma gelip gelmediği 

hususu da akıllarımızda bir soru işareti olarak bulunacaktır.279 

                                                 
278 Örneğin Anayasa Mahkemesi’nin önüne Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesiyle ilgili yasanın 
arasında çatışma olan bir uyuşmazlık geldiğini farzedelim ve bu Avrupa insan Hakları 
sözleşmesi’nin çatışmaya neden olan maddesinin de Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünleim. Bu 
durumda Anayasa mahkemesi iki şekilde hareket edebilir. Sözleşme’yi ihmal ederek Anayasa’yı 
uygulaması halinde Anayasa Mahkemesi kararıyla iç hukuk yolu tüketilmiş olacağından, bu kez 
Anayasa Mahkemesi kararına karşı Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabilecek ve bu 
konuda son sözü Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi söyleyecektir. Buna karşılık, Anayasa 
Mahkemesi’nin Anayasa’yı ihmal edip, Sözleşmeyi doğrudan uygulama yolunu seçmesi 
durumunda, ülkedeki tüm kurum ve organların kaynağı olan Anayasa’nın uygulanamaması gibi 
bir sonuçla karşılaşılacaktır. (ŞAHBAZ, Đbrahim, “Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türk 
Hukukundaki Yeri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 54, 2004, s. 183) 
279 657 Sayılı Kanunun 135. maddesi son fıkrasında aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin 
durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna 
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Hatta temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların 

anayasadan üstün olduğunu savunanların görüşleri dikkate alınırsa, yapılacak ilk 

işin uluslararası hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca Anayasa’yı uluslararası 

antlaşmalara uygun bir şekilde yorumlamak olduğu savunulacaktır.280 

Gülmez, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası antlaşmanın, 

Türk iç hukukunda antlaşmanın konusu hakkında hiçbir kanuni düzenleme 

olmaması durumunda ne olacağı üzerinde durmaktadır. O’na göre: 

“Yeni üçüncü cümle, örtük bir biçimde, Anayasa ile uluslararası 

                                                                                                                                     
başvurulabileceğini belirtmektedir. Aynı kanunun 124. maddesine göre disiplin cezaları beş başlık 
altında toplanmıştır. Bunlar uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması 
ve devlet memuriyetinden çıkarılmadır. Bu iki madde bir arada düşünüldüğünde uyarma ve 
kınama cezalarına karşı yargı yolunun kapatılmış olduğu sonucu çıkmaktadır. Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi ise 14. maddesinde “Herkesin mahkemeler ve adalet divanları önünde eşit 
olması; herkesin yasayla kurulan yetkili, bağımsız ve yansız bir mahkemede davasının adil ve 
kamuya açık olarak görülmesine hakkı bulunması; bir suçla suçlanan herkesin suçluluğunun yasal 
olarak kesinleşmesine değin suçsuz sayılması ve çeşitli güvencelere sahip olması (suçlamanın 
nitelik ve nedenleri konusunda en kısa sürede bilgilendirilme, savunmasını hazırlamak için gerekli 
zaman ve kolaylıklara sahip olma, aşırı gecikme olmaksızın yargılanma vb.)…”(GÜLMEZ, 
Mesut, Birleşmiş Milletler Sisteminde Đnsan Haklarının Korunması, Türkiye Barolar Birliği 
Yayınları, Ankara, 2004, s. 202, 203 ) Ankara 5. Đdare mahkemesi de önüne gelen somut olayda, 
hak arama özgürlüğünü güvence altına alan uluslararası antlaşma hükmünü 657. maddeyle 
çeliştiğini düşünerek esas almıştır. (E. 2003/1796 , K. 2004/1212 sayılı ve 29.06.2004 tarihli 
karar) Buraya kadar ki bölümde Ankara 5. Đdare Mahkemesi uluslararası antlaşma hükmüyle yasa 
hükmünün çatıştığına hükmetmiş ve ona göre uygulamıştır. Đlginç olan boyutsa, Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi’nin 14. maddesinin bu şekilde yorumlanması halinde Anayasayla çatışır hale 
geliyor olmasıdır. Anayasa’nın 129. maddesinin 2. fıkrası “Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili 
olanlar hariç disiplin kararları yargı dışı bırakılamaz” demektedir. Yani uluslararası antlaşmanın 
ilgili hükmü Anayasaya aykırıdır ve Đdare Mahkemesi antlaşma hükmünü uygulamıştır. Bu 
durumda da uluslararası antlaşmanın anayasaya rağmen uygulanması söz konusu olmaktadır. Bu 
hususta iki şekilde düşünebiliriz: birincisi Ankara 5. Đdare Mahkemesi, temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin uluslararası antlaşmaları Anayasayla eş düzeyde görmüştür ve aynı iki Anayasa hükmünden 
biri diğerine üstün olamayacağı karinesinden hareketle bunlar arasındaki çatışmanın uluslararası 
antlaşma hükmüne göre çözümlenmesini öngörmüştür ki; bu husus mümkün değildir, Anayasa’nın 
değiştirilmesi anlamına gelir ve bu ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2/3 oyu ile 
mümkündür. Đkinci düşünce Mahkemenin uluslararası Antlaşmayı Anayasadan üstün görmüş 
olduğudur ki, bu husus daha da sıkıntılıdır. Zira bir uluslararası antlaşmanın Anayasa2dan üstün 
olması demek, yasama yetkisinin bir başka uluslararası kuruluşa devredilmesi demektir; istisnai 
durumlarda Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Anayasa değişikliği yapılabilmesi demektir. 
Egemenlik yetkilerini bu şekilde paylaşabilecek bir Anayasaya sahip olunmaması ve Anayasa’nın 
90. maddesinde çok net ifade edilmiş olması dolayısıyla bu uluslararası antlaşmada kanun 
hükmündedir; ancak uygulamada ciddi bir çelişki yaşatmaktadır. Danıştay bu kararı 18.10.2005 
tarihli E. 2004/4548 ve K. 2005/3520 sayılı kararıyla bozmuştur. Yalnız unutulmaması gereken bir 
şey vardır, o da her zaman böylesine yorum yoluyla çatışma olmadığına ulaşılamayacağıdır, aynı 
hususu tam olarak düzenlemiş olsa uygulamada Anayasa üstülük ortaya çıkmış olacaktı. Bu husus 
tam olarak çözüme kavuşturulmalıdır. 
280 YÜZBAŞIOĞLU, a.g.m., s. 799 
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antlaşmalar arasında çatışma olabileceğini yadsımış görünmektedir. Buradan da 

Anayasa koyucunun kurallar sıralamasında uluslararası antlaşmaları Anayasa ile 

kanunlar arasına yerleştirdiği düşünülebilecektir.”281 

Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrası gayet açıktır: uluslararası 

antlaşmalar kanun hükmündedir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 

antlaşmalar da aynı şekilde kanun hükmündedir ve bir kanun hükmüyle çatıştığı 

takdirde antlaşmanın hükmü esas alınacaktır. Yani temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin uluslararası antlaşmaların hükümleri her zaman için özel hükümler olarak 

alınacaktır. Bu husus kesinlikle temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 

antlaşmaların hiyerarşik konumunu düzenleme amacı gütmez. 

Aslında 90. maddede yeni haliyle bir üstünlük kaydı getirilmiştir; fakat 

üstünlük kaydı her zaman hiyerarşik anlamda üstünlük tanınması anlamına 

gelmez. Öncelikle uygulama da bir üstünlük tanımaktadır. Burada ortaya 

konulmaya çalışılan husus bunun hiyerarşik anlamda değil de öncelikle uygulama 

anlamında bir üstünlük olduğudur. 

Peki uluslararası antlaşma hükmü kanunla değil de dayanağını kanundan 

alan bir başka düzenleyici işlemle veya kanun hükmünde kararnameyle çatışırsa 

ne olacaktır? Bu durumda kanunla çatışması durumunda esas alınan uluslararası 

antlaşma hükmü, düzenleyici işlemlere karşı evleviyetle esas alınmalıdır. Aynı 

husus kanun hükmünde kararnameler içinde geçerlidir.282 Sonuçta kanun 

hükmünde kararnameler kanunlarla aynı düzeyde hukuk kaynaklarıdır ve hukuk 

dünyasında yarattığı sonuçlar da aynıdır; dolayısıyla ekonomik sosyal ve kültürel 

haklara ilişkin bir kural içermesi, bu kuralın uluslararası antlaşma hükmüyle 

                                                 
281 GÜLMEZ, a.g.m. (2005), s. 70 
282 GÜLMEZ, a.g.m. (2005), s. 69 
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çatışması durumunda, uluslararası antlaşma hükümleri esas alınacaktır. 

Uluslararası antlaşmanın yasama organının faaliyetlerini ne ölçüde 

etkileyeceği de akla takılan bir başka husustur. Zira temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin bir uluslararası antlaşmanın hükümlerinden sonra yasama organının bu 

hükümlere aykırı düzenlemeler yapamayacağı söylenebilir.283 Kanımızca böyle 

bir yorum çok da gerekli değildir. Bir uluslararası antlaşmanın yasama organını 

bağladığı ve yasama organının bu antlaşmaya göre düzenleme yapma yetkisinin 

elinden alındığını savunmak yerinde bir değerlendirme değildir. Sonuçta, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi istediği konuda istediği şekilde düzenleme getirebilir, 

sadece uygulanamayacağı için, böyle bir düzenleme getirmek anlamsız olur. 

En önemli ve en sorunlu konuysa hangi uluslararası antlaşmaların temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar sayılacağı hususunda 

gözümüze çarpmaktadır. Uygulamada bu durum iki farklı görüşün ortaya 

çıkmasına sebep vermektedir. Đlk olarak sadece özel olarak insan haklarıyla ilgili 

olan uluslararası antlaşmaların göz önüne alınacağı kabul edilmektedir. Yani bir 

antlaşmanın konusu tamamen insan haklarına ilişkin olmak zorundadır.284 

Bunun yanı sıra ikinci bir bakış açısıyla temel haklara ilişkin bir hükmün 

insan haklarına ilişkin olmayan bir antlaşma içerisinde yer alması durumunda da, 

bu antlaşmaya üstünlük tanınması gerektiği görüşü savunulabilir.285 Bunun anlamı 

şudur: uluslararası bir belgenin temel haklarla ilgili olmasa da tek bir maddesinde 

bile temel haklarla ilgili hüküm bulunuyorsa, bu belgenin de temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin bir sözleşme olduğunun kabulü gerekir. Zira uluslararası 

                                                 
283 GÜLMEZ, a.g.m. (2005), s. 74 
284 BAŞLAR, a.g.m. , s. 312 
285 BAŞLAR, a.g.m. , s. 312 
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antlaşmayla yasaların çatışması durumunda esas alınacak ölçüt antlaşmanın adı 

değil, temel hak ve özgürlüğün kendisidir.286 

Bu noktada da ayrı bir problem gözümüze çarpmaktadır. Eğer uluslararası 

antlaşmaların içeriği dikkate alınacaksa, adı temel hak ve özgürlüğe ilişkin bir 

uluslararası antlaşmanın temel hak ve özgürlüklere ilişkin olmayan hükümleri ne 

şekilde değerlendirilecektir? Temel hak ve özgürlüğe ilişkin olmayan bir 

uluslararası antlaşmanın, sadece temel hak ve özgürlükle ilgili hükümleri içeren 

maddesi mi dikkate alınacaktır yoksa antlaşmanın tamamı mı? Bizce burada 

amaçlanan temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır ve bu nedenle bir uluslararası 

antlaşmanın sadece temel hak ve özgürlüklere ilişkin maddelerine öncelik ve 

üstünlük tanınmalıdır. Aynı şekilde de adı temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

olduğunu belirtmekle birlikte, içeriğinde temel hak ve özgürlüklerden farklı 

hükümleri olan maddeler  çatışma durumunda üstün tutulmamalıdır. 

Bir başka tartışmalı nokta da iç hukukta uluslararası antlaşmaların 

getirdiği düzenlemeden daha avantajlı bir düzenleme getirildiği takdirde ne 

olacağıdır. Bu durumda iç hukukta uluslararası antlaşmada yer alan düzenlemeden 

daha ileri bir güvence getirilmiş olmaktadır.287 Yasa koyucu, sanki uluslararası 

antlaşmaların her zaman daha ileri bir düzenleme getireceğinden hareketle böyle 

bir hüküm getirmiş gibi gözükmektedir. Burada iki görüş savunulabilir: birincisi, 

uluslararası insan hakları hukukunun her zaman bireylerin daha avantajlı durumda 

olmasını hedeflediğinden hareketle, daha ileri ve geniş güvenceler sağlayan288 

                                                 
286 ŞAHBAZ, a.g.m. , s. 209, 210 
287 BAŞLAR, a.g.m. , s. 313 
288 Böyle bir tartışmanın meydana gelebileceği değişiklik öncesinde de düşünülmüş ve bazı 
öneriler de insanın haklarının alanını genişleten uluslararası antlaşmaların öncelikle uygulanması 
savunulmuştur. (bkz. BATUM, Süheyl; ÖZBUDUN, Ergun; YAZICI, Serap ve SOFOUOĞLU, 
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kanunların uygulanmasıyla çatışmanın giderileceği ve uluslararası antlaşma 

hükümlerinin esas alınmayacağıdır. Yani bu durumda 90. maddenin son fıkrasının 

yeni kuralı uygulanmayacaktır.289 Hatta bu durumda bir çatışma olmadığı kabul 

edilmelidir.290 Đkinci bir düşünceyse uluslararası hukuk sisteminin 

yeknesaklaştırılması çabasından hareketle Anayasa’nın doksanıncı maddesinin 

lafzına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiği biçiminde şekillenebilir. Kimi ülkeler 

iç hukuk düzenlerinde temel hak ve özgürlüklere ilişkin çok ileri düzenlemeler 

getirirlerken, kimileri de çağın çok gerisinde kalmaktadırlar. Sonuçta küresel bir 

düzen oluşturma çabası içerisinde, uluslararası hukukun hedefi önce devletlerin 

hukuk sistemlerinde varolan farklılıklar arasında denge kurmak, daha sonra 

bunların bir örnek olmasını sağlamaktır. Özellikle Avrupa Birliği291 gibi bir ulus-

üstü sistemde devletlerin hangisinin daha ileri düzenleme getirdiği göz önüne 

alınmadan ortak bir hukuk yaratılmaktadır. Sonuçta Türkiye’de 90. maddeyle 

ilgili değişikliği gerçekleştirirken, gerekçe olarak Avrupa Birliği’ne üye olma 

hedefini ve bu yolda yapılması gerekenleri ortaya koymuştur. Egemenlik 

anlayışının küresel akımlar doğrultusunda geldiği bu aşamada, açıkçası artık daha 

ileri düzenlemelerin uygulanmasının değil, ortak hukuk kurallarının 

                                                                                                                                     
Cem, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliğini ve Türk Hukuk 
Sisteminin Biriliğin Hukuk Düzenine Uyumunu Sağlamak Üzere Önerilen Anayasa 
Değişikliği Teklifi”, http://www.tesev.org.tr/90madde.php  
289 GÜLMEZ, a.g.m. (2004), s. 156 
290 BAŞLAR, a.g.m. , s. 314 
291 Avrupa Birliği Hukukunda iki nedenden ötürü daha az korumacı uluslararası antlaşmaların 
uygulanması sorun olarak nitelendirilemez. Birincisi uluslararası antlaşmalar Avrupa Birliği 
hukuk sisteminde her zaman iç hukuktan üstündür ve doğrudan uygulanabilir bir özellik 
taşımaktadır, bu yüzden uluslararası hukukla iç hukuk arasındaki bir çatışmadan bahsedilemez. 
Đkincisi Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin 53. maddesi, bu sözleşmenin uygulanması esnasında 
iç hukukta daha koruyucu bir hüküm varsa, AĐHS’nin bir kenara bırakılarak iç hukuktaki 
düzenlemenin uygulanması gerektiğini açıkça belirtmiştir. (GÖNENÇ, Levent ve ESEN, Selin, 
“The Problem of the Application of Less Protective International Agreements In Domestic 
Legal Systems: Article 90 of the Turkish Constitution”, European Journal of Law Reform, Vol. 
VIII, no. 4, s. 486) 



 136

uygulanmasının hedeflendiği düşüncesi daha uygun görünmektedir.292 

Daha az koruyucu uluslararası antlaşmalar konusunda Anayasa’nın 13. 

maddesini de dikkate almakta fayda vardır. 13. madde temel hak ve özgürlüklerin 

ancak kanunla sınırlanabileceğini belirtmektedir. Peki uluslararası antlaşmalar da 

kanun hükmünde olduğuna göre daha az koruyucu hükümler getiren uluslararası 

antlaşmalar temel hak ve özgürlükleri sınırladığı gerekçesiyle de kanunlara göre 

öncelikle mi uygulanmalıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı konuyu kanun 

veya uluslararası antlaşma şeklinde düzenleyebilir. Bu yüzden Meclis’in iradesini 

uluslararası antlaşma şeklinde ortaya koyduğunu ve antlaşma hükümlerinin 

öncelikle uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılabilir.293 Bununla beraber madde 

metninde sınırlamanın “ancak” kanunla yapılabileceğinin belirtilmesiyle 

uluslararası antlaşmayla böyle bir sınırlandırılma yapılamayacağı da iddia 

edilebilir.294 

Bu hususlar madde metninde tam olarak ortaya konmadığı için 

uygulamada problemler çıkabileceği fikrindeyiz.295 Öncelikle uluslararası 

antlaşmaları uygulayacak olan yürütme ve yargı organlarının, her iki yoruma göre 

farklı işlemler tahsis etmeleri ve kararlar almaları mümkündür. Bu yüzden ya 

                                                 
292 Örneğin 151 Sayılı Kamu Hizmetinde Çalışma Đlişkileri Sözleşmesi’nin 1. maddesi, yedek yada 
tamamlayıcı nitelik taşıdığını belirtmiş, ancak başka uluslararası çalışma sözleşmelerinde daha 
elverişli kurallar bulunmadığı zaman uygulanacağını açıkça belirtmiştir. (GÜLMEZ, a.g.m. 
(2005), s. 73) Bu şekilde açıkça düzenlenmesi durumunda kanunda yer alan düzenleme de 
uygulanacaktır. Ancak uluslararası antlaşmada böyle bir hüküm bulunmaması durumunda, 
uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalıdır. 
293 GÖNENÇ ve ESEN, a.g.m., s. 496 
294 GÖNENÇ ve ESEN, a.g.m., s. 497 
295 “90. maddenin 5. fıkrası bütün devlet organları için bağlayıcı olmasına rağmen, uygulayıcılar 
tarafından aynı konuda, aynı normları uygularken farklı yorumlar yapılabilir. Burada idari 
organlar açısından sorunun idari hiyerarşi tarafından kolaylıkla çözümlenebileceği iddia edilebilir. 
Bununla beraber durum yargı organları açısından daha karışıktır. Alt derece mahkemeleri 
tarafından yapılan farklı uygulamaların üst derece mahkemelerince çözümlenebileceği yine iddia 
edilebilir; fakat Yargıtay ve Danıştay’ın aynı konuda aynı normları farklı şekillerde yorumlamaları 
durumunda sorunun nasıl çözüleceği konusuna Anayasa açıklık getirmemiştir.” (GÖNENÇ ve 
ESEN, a.g.m., s. 492) 
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Anayasa’da bu hususun da kaleme alınması ya da kısa zamanda ortaya çıkacak 

uyuşmazlıklar sonucunda bu konu hakkında mahkemelerce ortak bir içtihat 

oluşturulması sorunu çözebilecek gibi görünmektedir. Bununla beraber yüksek 

mahkemelerde içtihat farklılığı olmasının da mümkün olduğunu göz önünde 

tutularak, en sağlıklı yolun yeni bir Anayasa değişikliği olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Kanunlarla uluslararası antlaşmalar arasında çıkacak uyuşmazlığın 

belirlenmesi hususu da düzenlemenin bir başka sorunlu boyutudur. Uluslararası 

antlaşma metni ve kanun her zaman çok net belirgin hükümler koymaz. Bazı 

kavramların anlaşılabilmesi için onlar hakkında yorum yapılması gerekebilir. Đşte 

bu yorum iç hukukta kendi idari ve yargı organlarımızca mı yapılacaktır yoksa 

uluslararası kuruluşların ve denetim mekanizmalarının yorumları mı dikkate 

alınıp uygulanacaktır? Gülmez bu konuda şöyle düşünmektedir: 

“Ek cümlenin ‘aynı konuda farklı hükümler’ biçimindeki sözleri, 

uluslararası antlaşmaların salt sözel/pozitif metinleri göz önüne alınarak 

belirlenmemelidir. Uluslararası antlaşmaların ve onayladığımız pek çok 

sözleşmenin ayrıntıya girmeyen, yetkili koruma ve denetim organlarının 

yorumuyla açıklık ve anlam kazanan genel kurallar içerdiği anımsanırsa, kanunlar 

ile uluslararası antlaşmaların aynı konudaki farklı düzenlemesinden kaynaklanan 

bir uyuşmazlık bulunup bulunmadığı, salt antlaşmaların sözel metniyle sınırlı 

olarak saptanamaz. Koruma ve denetim organlarının o konuya ilişkin yerleşik ilke 

kararları ve içtihatları göz önünde bulundurmak gerekir; çünkü ek cümleyle 

yapılan düzenlemenin temel amacı böyle bir uyuşmazlığın iç hukuk alanında 

yargısal ya da yönetsel kararlarla çözülmesi ve böylece de, uluslararası koruma ve 
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denetim organları önüne götürülmesinin engellenmesidir.”296 

Gerçekten de amaç Türkiye’nin uluslararası sorumluluğuna yol açabilecek 

sonuçlardan kaçmaktır. Dolayısıyla denetim ve koruma mekanizmalarının 

kararlarının göz önünde tutulması kadar olağan bir durum olamaz. Bu kararlar, 

doğrudan uygulanacak olsa Anayasamızın egemenlik yetkilerine ilişkin hükümleri 

göz önüne alındığında bu husus mümkün olamayacaktır; ancak ilgili mercilerin 

kararlarının dikkate alınması aynı şey değildir. Bu durumda kararın dikkate 

alınması sadece uygulamaya yönelik olarak ilgili maddenin nasıl anlaşılacağı 

hususunda yol gösterici bir nitelik taşıyacaktır. Sonuçta uluslararası hukukun 

kaynakları arasında içtihat ve doktrin de vardır. Bunlar yardımcı kaynaklar 

olmaları itibariyle somut durumda olaya açıklık getirmek hususunda 

kullanılmaktadır. Diğer bütün hukuk sistemleri gibi uluslararası hukuk sistemi de 

bütün kaynaklarıyla bir bütündür ve bütün kaynakların dikkate alınması gerekir. 

Bu nedenlerle yukarıda aktarmış olduğumuz görüşe sonuna kadar katılmaktayız.  

 

 

 

 

III. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TÜRK ĐÇ HUKUKUNDA  

UYGULANMASI 

 

Uluslararası antlaşmaların iç hukukta uygulanması yasama, yürütme ve 

yargı organlarının, bu antlaşmalarla getirilen hükümleri iç hukuka aktarmaları ve 

bu hükümlere uygun davranmaları sonucu olabilmektedir. Sonuçta en baştan beri 

                                                 
296 GÜLMEZ, a.g.m.(2004), s. 158 
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bahsettiğimiz üzere devletler her ne kadar egemenliklerini uluslararası 

yükümlülüklerle sınırlandırsalar da bunun etkili bir şekilde  işlevsel olması ancak 

uluslararası antlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla mümkün olmaktadır. 

Bu noktada aslında en önemli sorumluluk uygulamanın kendisi olmak 

bakımından yürütme ve yargı organları olmakla birlikte, en kilit noktada yasama 

organının bulunduğu görülmektedir. Anayasa’nın 90. maddesinin açık hükmü 

karşısında uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir ve temel hak ve 

özgürlüklere sahip uluslararası antlaşmalar haricindeki diğer antlaşmalar, 

denetimi bir kenara bırakırsak, olası bir çatışma durumunda kanunlarla aynı kural 

ve ilkelere sahiptirler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yasama organı çıkaracağı bir 

kanunla sonraki kanun önceki kanun ilişkisi bağlamında, bir uluslararası 

antlaşmanın mülga kanun gibi uygulamada kalkmasına neden olabilecek güce 

sahiptir. Bu uluslararası antlaşmaları uygulamakla yükümlü olan yürütme ve yargı 

organları ise yasama organının böyle bir düzenlemesi karşısında artık kanun 

hükümlerini esas alacaklar ve T.C. Devleti’nin uluslararası sorumluluğu gündeme 

gelebilecektir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar 

açısından böylesi bir sorun gündeme gelmeyecektir; çünkü artık Anayasa’nın 

doksanıncı maddesine eklenen son cümle, bu tür antlaşmalarla kanunların 

çatışması durumunda uluslararası antlaşma hükümlerinin esas alınacağını açıkça 

belirtmiştir. Bu nedenden ötürü kanun koyucunun sonradan yapmış olduğu temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin kanunlar, bu antlaşma hükümleri karşısında uygulama 

alanı bulamayacaklardır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmayı önüne gelen 

somut olayda uygulayacak ilk yer yürütme organı veya idaredir. Uluslararası 
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antlaşma hükümleri yalnızca somut olayda çıkan uyuşmazlığı çözmekle yükümlü 

olan yargı organını bağlamaz aynı zamanda yürütme organını da bağlar. Hukuk 

devleti ilkesi uyarınca, idarenin bütün işlemleri hukuka uygun olmak zorundadır 

ve bu hukukilik kaynaklarından birisi de uluslararası hukuk ve uluslararası 

antlaşmalardır. Sonuçta kuvvetler aykırılığı ilkesi uyarınca yürütme organı ve 

yargı organının yetki ve işlevleri birbirinden farklıdır; ancak yürütme organının 

bu konuda hassas olması yargı organının somut durumlarda uluslararası antlaşma 

hükümlerine daha hakim olmasına ve bu hükümleri dikkate alabilmesine olanak 

tanıyacaktır. 

Uygulamanın en kilit noktasındaysa hiç şüphesiz yargı organı 

bulunmaktadır. Yürütme organı gibi önüne gelen somut olayda uygulayacağı 

hukuki kaynakları belirlemekte, kanun ve diğer iç hukuk kaynaklarıyla beraber 

uluslararası antlaşma hükümlerini de dikkate almaktadır. Bu aşamada yürütme 

organından ayrıldığı yer kesin hüküm verebilme aşamasında ortaya çıkmaktadır. 

Sonuçta yürütme organının bir uluslararası antlaşmaya aykırı işlem tahsis etmesi 

durumunda, yürütme organının bütün hükümleri yargı denetimine tabi olduğu için 

telafisi olabilecektir. Yargı organının verdiği kararlarda ise kararın 

kesinleşmesinden sonra, uluslararası antlaşmaya aykırı davranış sonucu ortaya 

çıkan hak kaybı nedeniyle T.C. Devleti’nin uluslararası sorumluluğu ve zarar 

giderim yükümlülüğü gündeme gelebilmektedir. Bir başka ifadeyle Türkiye’nin 

uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmasını sağlayabilecek en önemli 

organ yargıdır. Yalnız aşağıda uluslararası antlaşmaların uygulanmasıyla ilgili 

örneklerini vereceğimiz farklı yargı organları tarafından verilmiş bulunan çelişkili 

kararları dikkate aldığımızda durumun önemi daha net bir şekilde ortaya 
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çıkacaktır. 

Anayasa Mahkemesi eski Medeni Kanun’un kocanın izin vermemesi 

durumunda karının hakimden izin alarak çalışabileceğini düzenleyen 159. 

maddesini iptal ettiği kararında297, anayasaya aykırılık savını uyuşmazlığı 

mahkeme önüne getiren Đzmir Sulh Mahkemesi’nin isteği olmadığı halde 

uluslararası antlaşmalar yönünden incelemiştir. Anayasa Mahkemesi, Birleşmiş 

Milletler Đnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi ve 

bağlı 7. Protokol, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

ve Avrupa sosyal Şartı’na gönderme yapmıştır. Yalnız Türkiye bu tarihte 7. 

protokole taraf değildi ve 7. Protokolü kararında tartışması, usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş bir uluslararası antlaşma olmaması itibariyle Anayasa’nın 90. 

maddesiyle çelişmiştir. Yalnız yine de Anayasa Mahkemesi Medeni Kanun’un 

159. maddesinin uluslararası antlaşmaya değil Anayasa’ya aykırılığına karar 

vermiştir. Yani uluslararası antlaşmaları destek ölçü norm olarak değerlendirmiş, 

kanunlardan üstün bir yere koymamıştır. Zaten uluslararası toplumun bir üyesi 

olarak, uluslararası antlaşma hükümlerinin dikkate alınması kadar doğal bir 

durum olamaz; fakat sadece imzalanan ve usulüne göre yürürlüğe konulmayan bir 

uluslararası belgenin dikkate alınması, Anayasa’nın 90. maddesiyle öngörülen 

amaca aykırıdır. Yalnız yapılan bu saptamanın da Anayasa’nın 138. maddesinin 

1. fıkrası hükmünde öngörülen hakimin hukuka uygun karar vereceği ilkesine 

aykırı düşüp düşmeyeceği de bir soru işareti yaratmaktadır; ama yine de pozitif 

düzenleme itibariyle hakimin yürürlükte olan bir uluslararası antlaşmayı dikkate 

alması daha yerinde olacaktır. 

                                                 
297 E. 1990/30, K. 1990/31 no.’lu ve 29.11.1990 tarihli karar, 
 http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1990/K1990-31.htm 
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430 sayılı “Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı 

Süresince Alınacak Đlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 

çeşitli maddelerinin iptali savıyla açılan davada, “Anayasa’nın 15.maddesinin 

birinci fıkrasına göre, olağanüstü yönetimlerde temel hak ve özgürlüklerin 

kullanılmasının durdurulması ve bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere 

aykırı önlemler alınabilmesi, bunların milletlerarası hukuktan doğan 

yükümlülüklere aykırı olmaması koşulu ile olanaklıdır. Milletlerarası hukuktan 

doğan yükümlülükler içine öncelikle milletlerarası hukukun genel ilkeleri, sonra 

da devletin taraf olduğu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin girdiği kabul 

edilmektedir. Şu durumda olağanüstü yönetimlerde kişi hak ve özgürlüklerine 

getirilecek sınırlandırmaların, önce milletlerarası hukukun genel ilkelerine 

sonrada Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu sözleşmelere aykırı olmaması 

gerekir.” ve “Anayasa’nın 15. maddesi Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nin 15. 

maddesinin hemen hemen bir yinelemesidir. Bu nedenle olağanüstü yönelime 

ilişkin bir düzenleme ile hak ve özgürlüklere getirilen bir sınırlandırma 

Anayasa’nın 15. maddesine uygun görüldüğünde Avrupa Đnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne de uygun olacağı kuşkusuzdur.”298 diyerek ilgili kanun hükmünde 

kararnamenin anayasaya uygunluğunu denetlerken, Anayasa’nın Avrupa Đnsan 

Hakları Sözleşmesi’ne uygun olması gerektiği gibi bir izlenim yaratmaktadır. Zira 

eğer Anayasa’nın 15. maddesi Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. 

maddesinden farklı bir hüküm içeriyor olsa ve yapılan sınırlandırma anayasaya 

uygun ve fakat uluslararası antlaşmaya aykırı olsaydı, yine de geçerliliğini 

koruyacak mıydı? Burada aslında Anayasa Mahkemesi yine Avrupa Đnsan Hakları 

                                                 
298 E. 1991/6, K. 1991/20 no.’lu ve 03.07.1991 tarihli karar, 
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1991/K1991-20.htm 
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Sözleşmesini destek ölçü norm olarak görmüş; ancak kaleme alınış şekli 

bakımından sanki Anayasa adı geçen Sözleşme’nin yorumlanması için bir destek 

ölç normmuş izlenimini vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir başka olayda ise; “Yasalar her 

şeyden önce sözü ile uygulanır. Yasa metinlerinin, kullanılan sözcüklerin, hukuk 

dilindeki anlamalarına göre anlaşılması gerekir. Yasa kuralının, günün sosyal ve 

ekonomik gerekleriyle çeliştiği sanılsa bile yürürlükte kaldığı sürece 

uygulanması, hukukun gereğidir. Kimi düşünce ve gerekçelerle bu kuralın dışına 

çıkılması, metinlerin anlamlarından başka biçimlerde yorumlanması, metnin bir 

tür düzeltilmesine kalkışılması, aslında yasada olmayanı yasaya yakıştırmak ve 

yorum yoluyla amacını değiştirmek ya da yasa koyucunun yerini almak olur… 

Anayasa’nın uluslararası andlaşmaları uygun bulma ile ilgili 90. maddesinde de 

‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun 

hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya başvurulamaz.’ hükmü yer 

almaktadır. Bu ve Geçici 15. maddedeki düzenleme, Anayasa’da yer alan genel 

hukuk ilkelerinin ayrılığını oluşturan ulusal ve uluslararası uzlaşmalarla ilgili 

siyasal ağırlıklı kurallardır.” ifadesiyle uluslararası antlaşmaların Anayasa’nın 

lafzına bağlı kalarak yorumlanması gerektiğini ve antlaşmaların kanun hükmünde 

olduğunu belirtmiştir.  

4149 sayılı “832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun”un 8. 

maddesiyle eklenen ek 11. maddesinin iptalinin istenmesine dair gerekçede 

Anayasa’nın 90. maddesine aykırılık da savunulmuştur. Gerekçe şu şekildedir: 

“Ayrıca, Türkiye’nin 21.11.1988’de Strasbourg’da imzalanan, 8.5.1991 tarih ve 
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3723 sayılı Kanun gereğince 6.8.1992’de 92/3398 sayılı karar ile Bakanlar Kurulu 

tarafından onaylanan ve 3.10.1992 gün ve 21364 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ‘Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nda da, yerel yönetimlerin 

mali kaynaklarına, merkezi idare tarafından sınır getirilemeyeceği ve yerel 

yönetimlerin hizmetlerini yerine getirebilmesi için asgari mali olanaklara sap 

kılınması gerektiği hususları yer almıştır. Bu Şart’ın ‘Yerel Makamların Mali 

Kaynakları’ başlıklı 9. maddesine göre T.C. ‘mali bakımdan zayıf olan yerel 

makamların korunmasını sağlamakla, mali yükün eşitsiz dağılımının etkilerini 

ortadan kaldıracak önlemleri almakla yükümlüdür’, üstelik bunu yaparken ‘yerel 

makamların kendi sorumluluk alanlarında kullanabileceği takdir hakkını da 

azaltamaz’ ve bu takdir hakkı ‘tam’dır. Belirtilen uluslararası metin TBMM 

tarafından da kabul edilmiştir ve Anayasa’nın 90. maddesi gereğince, Anayasa’ya 

aykırılığı bile iddia edilemeyecek, bağlayıcı bir metindir. Đptali istenen hüküm, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu bu uluslararası antlaşmaya da aykırıdır.” 

Anayasa mahkemesi şu kararı299 vermiştir: “Anayasa’nın 90. maddesinde, 

uluslararası andlaşmaların yürürlüğe konulmasına ilişkin prosedür gösterilmiş ve 

usulüne göre yürürlüğe konulan andlaşmaların yasa hükmünde olduğunu belirtmiş 

olup; dava konusu kuralın Anayasa’nın 90. maddesiyle ilgisi bulunmamaktadır.” 

Aslında dava gerekçesini ileri sürenler burada kanun hükmünün uluslararası 

antlaşmaya uygunluğunun denetlenmesini istemişlerdir. Anayasa Mahkemesi de 

dolaylı bir şekilde Anayasa’nın 90. maddesinin kendisine böyle bir yetki 

vermediğini, bu nedenle 90. maddeye dayanarak bir inceleme yapamayacağını 

belirtmiştir. Bunu yapmasaydı Anayasa Mahkemesi burada hem kanunların 

                                                 
299 E. 1996/58, K. 1996/43 no.’lu  ve 20.11.1996 tarihli karar,  
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1996/K1996-43.htm 
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uluslararası antlaşmalara uygunluğunun denetimi yolunu açmış olacak, hem de 

uluslararası antlaşmaları kanunların üstünde veya anayasal düzeyde bir konuma 

getirmiş olacaktı. 

Kamuoyunda “ĐSEDAK” kararı olarak bilinen kararında da Anayasa 

Mahkemesi, “Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasında usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş uluslararası andlaşmaların kanun hükmünde olduğu belirtilmiş ve 

bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulamayacağı kurala bağlanmıştır. Kimi ülkelerde, uluslararası 

andlaşmaların yasa üstü ve hatta anayasa üstü olduğu normlar olduğunun kabul 

edilmiş olmasına ve doktrinde de bu görüşün savunulmasına karşın, Anayasa’nın 

90. maddesinden bu sonucu çıkarmak olanaklı değildir. Anayasa’da çıkarılacak 

bir yasanın yürürlükte bulunan bir andlaşmaya aykırı olamayacağı yolunda bir 

kurala yer verilmemiştir. Bu nedenle anlaşma kuralına aykırı bir yasa çıkarılması 

olanaklıdır. Böyle bir yasanın, uluslararası sorumluluğu gerektirse dahi, iç hukuk 

bakımından geçerli olacağı da kuşkusuzdur.” diyerek, Anayasa’nın 90. 

maddesinden, uluslararası antlaşmaların normlar hiyerarşisi konusunda açık ve 

net bir açıklamada bulunmuştur.300  

Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi, kararlarında uluslararası 

                                                 
300 E. 1996/55, K. 1997/33 no.’lu ve 27.02.1997 tarihli karar  
(http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1997/K1997-33.htm); 
Anayasa Mahkemesi, bu davaya bakarken ilginç de bir tutum sergilemiştir. Öncelikle Anayasa’nın 
lafzına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini kabul eden Mahkeme, Anayasa’nın 90. maddesinin 
son fıkrasının açık hükmüne rağmen ilk inceleme sonucunda, esasa girmeyi kabul etmiş, nitekim 
antlaşmanın içeriğini ilişkin de çeşitli yorumlarda bulunmuştur. Sonuç bölümünde kararını 
açıklarken, uluslararası antlaşmanın hiçbir hükmüne atıfta bulunmamış, sadece antlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunun hükümlerinin anayasaya uygun olduğunu 
belirtmiştir. Yani kısaca Anayasa Mahkemesi kuralı koymuş uluslararası antlaşmanın içeriği 
hakkında karar veremem demiş, buna rağmen içeriğini incelemiş; fakat sonunda tekrar içeriğe 
yönelik hüküm veremeyeceği için içeriği hiç incelememiş gibi bir sonuç okumuştur. Kararın tam 
metni okumadan sadece gerekçe ve sonuç bölümünü okuyanlar, Anayasa’nın lafzına bağlı 
kalındığını düşüneceklerdir. Oysa metni tam olarak okuyan birisi, esasa girildiğini kolayca 
görecektir. Her yöne çekilebilecek çelişkili bir karardır. 
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antlaşmaların getirmiş olduğu kuralları “bağımsız ölçü norm” olarak değil destek 

ölçü norm olarak ele almakta, dolayısıyla uluslararası hukuku iç hukuka üstün 

kabul etmemektedir. Mahkeme, uluslararası antlaşmaları sadece iç hukukun 

kaynağı olarak kabul etmektedir.301 

Yargıtay da kararlarında, uluslararası antlaşmaların kanunlarla aynı 

düzeyde olduğunu kabul etmiştir. Yargıtay, bir kararında uluslararası antlaşma 

hükmünün Anayasayla çelişmesi durumunda önceliğin Anayasa hükmüne 

verilmesi gerektiğini belirttikten sonra, kanunla bir çatışma olması durumunda 

Anayasada açık bir düzenleme olmadıkça uluslararası antlaşmaların kanunlarla 

çatışması durumunda, iç hukukta iki kanun hükmü çatıştığında sorun nasıl 

gideriliyorsa aynı şekilde giderilmesi gerektiği yönünde karara varmıştır.302 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da vermiş olduğu kararında sanığın Türkçe 

bilmemesi sebebiyle tercüman masrafının ona yükletilmesini, Avrupa Đnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca bozma nedeni olarak görmüştür. Bu 

şekilde uluslararası antlaşmaları kanun hükmünde görmüştür.303 Bunun gibi pek 

çok kararlar bulunmaktadır.304 

2004 yılı Anayasa değişikliğinden sonra Yargıtay 7. Ceza Dairesi E. 

2004/16002, K. 2004/9362 no.’lu ve 14.07.2004 tarihli kararında, Anayasa’nın 

90. maddesinin son fıkrası uyarınca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin on sekiz yaşına kadar her insanın çocuk sayılacağı şeklindeki 1. 

                                                 
301 ŞAHBAZ, a.g.m. , s. 197 
302 YARGITAY 21. Hukuk Dairesi, E. 1996/2261, K. 1996/5790 no.’lu ve 08.11.1996 tarihli 
karar. (Yargıtay Kararları Dergisi, Nisan 1997, C. 23, S. 4, s. 582 
303 YARGITAY Ceza Genel Kurulu, E. 1996/6-2, K. 1996/33 no.’lu ve 12.03.1996 tarihli karar, 
aktaran PAZARCI, a.g.m., s. 658; aynı karar hakkında bkz.  ŞAHBAZ, a.g.m. , s. 200 
304 Örneğin Yargıtay 8. Ceza Dairesi E. 1998/10667, K. 1998/12819 no.’lu ve 12.10.1998 tarihli 
kararında evrensel boyuttaki temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaları iç hukukun 
bir parçası olarak kanunlaştırdığını ve Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasına göre usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirtmiştir.  
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maddesi karşısında 2253 sayılı Kanun’un 41. maddesinin küçük deyiminin suçun 

işlendiği tarihte henüz 15 yaşını bitirmemiş kimseleri kapsadığı yönündeki 

hükmünün geçersiz hale geldiğini ve buradan hareketle Sözleşme’nin iç hukuku 

ilga ettiğine karar vermiştir.305 

Danıştay Đçtihatları Birleştirme Kurulu’nun E. 1988/6, K. 1989/4 ve 

07.12.1989 tarihli kararında Anayasamızın temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir 

takım hükümlerine dayanarak, Đnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa Đnsan 

Hakları Sözleşmesi hükümlerini göz önünde tutmuş ve kanun hükümlerini göz 

önünde tutmuş ve kanun hükmünü bunlara bağlı olarak yorumlamıştır.306Avrupa 

Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin iç hukukumuzun parçası olduğu, Anayasa’ya aykırı 

olsa bile, kanunların önce veya sonra oluşuna bakılmaksızın uygulanacağı, 

Sözleşme’nin kanunlara üstün olduğu ve dolayısıyla kanunların Sözleşme’yi 

değiştiremeyeceğini belirtmiştir.307 Bu karar, Anayasa’nın 90. maddesinin 

lafzından bağımsız, tamamen yorum yoluyla ulaşılmış bir çıkarımdır. Hele ki 

Anayasa’ya aykırı bir uluslararası antlaşmanın yasalardan üstün bir konumda yine 

de uygulanacağını söylemek, 2004 Anayasa değişikliği sonrasında temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların anayasa üstü olduğunun 

savunulmasına neden olacaktır. Danıştay daireleri de çeşitli kararlarında Avrupa 

Đnsan Hakları Sözleşmesi’ni kanunlardan üstün görmüştür.308 Bunun dışındaki 

                                                 
305 AKTAN, Hamdi Yaver, Đnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin Đç Hukukta Doğrudan 
Uygulanması (Anayasa md. 90/son) adlı paneldeki bildirisi, TBB Đnsan Hakları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Yayını, Ankara, 2005, s. 148 
306 PAZARCI, a.g.m. , s. 658 
307 ŞAHBAZ, a.g.m., s. 201 
308 Danıştay 5. Dairesi E. 1986/1723, K. 1991/933 no.’lu ve 22.05.1991 tarihli kararında,  Avrupa 
Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin iç hukukta doğrudan etkili olduğunu, ve bu Sözleşmeye karşı 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaması sebebiyle sonradan yürürlüğe giren kanunların 
Sözleşme hükümlerini etkisiz kılamayacağını, bu nedenle Sözleşme’nin kanunlardan üstün 
olduğunu belirtmiştir. Buna göre 5. Daire kararını “Anayasa, andlaşmaların Anayasaya 
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kararlarında ise Danıştay daireleri uluslararası antlaşmaların doğrudan 

uygulanması gerektiğini belirtmekle birlikte, bunların kanunlardan üstün olduğu 

yönünde fikir beyan etmemişlerdir.309 

Askeri Yüksek Đdare Mahkemesi ise uluslararası antlaşmaların kanun 

hükmünde olmalarının, onların kanun gücünde ve değerinde olmaları, kanun 

kadar bağlayıcı olmaları anlamına geldiğini ifade etmiş, bu nedenle uluslararası 

antlaşmaların anayasa üstü görülemeyeceği, bir uluslararası antlaşma hükmünün 

Anayasa hükmüyle çelişmesi durumunda mahkemelerin Anayasa hükmünü ihmal 

edemeyeceğini dile getirmiştir.310 

Genel bir biçimde uluslararası antlaşmaların iç hukuka göre konumunu 

değerlendirdiğimizde her üç yüksek yargı organımızın da uluslararası antlaşmaları 

kanunlarla eş düzeyde tuttuğunu söylemek mümkündür. Yalnız özellikle 90. 

maddedeki değişiklikten önce temel hak ve özgürlüklere ilişkin kimi uluslararası 

antlaşmaların diğer uluslararası antlaşmalardan farklı değerlendirildiği 

görülmektedir, fakat bunun amacı kanunlarımızda ve anayasamızda yer alan temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere açıklık getirmek ve anlamlarını 

yorumlamaktır.311 

Anayasa Mahkemesinin önüne 90. maddede yapılan değişiklikten sonra, 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar hakkında bir 

                                                                                                                                     
aykırılığının ileri sürülemeyeceğini açıklamak suretiyle, iç hukuk yönünden andlaşmaların 
üstünlüğü ilkesini benimsemiş olmaktadır.” şeklinde gerekçelendirmektedir. (Danıştay Dergisi, Y. 
22, S. 84-85, s.325) 
309 Danıştay 8. Dairesi, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların iç hukukun bir 
parçası olması nedeniyle yürütme ve yargı organını bağladığına karar vermiştir. Bu karar zaten var 
olan bir hususun yeniden dile getirilmesidir. Sonuçta bütün uluslararası antlaşmalar yürürlüğe 
girdikten sonra iç hukukta uygulama gücü kazanır ve ulusal organları bağlar. 
310 E. 1998/1041, K. 1998/1059 no.’lu ve 15.12.1998 tarihli karar. (Askeri Yüksek Đdare 
Mahkemesi Kararları Dergisi, S. 12, s. 1144 
311 PAZARCI, a.g.m. , s. 659 
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uyuşmazlık ilk kez 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun çeşitli maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptal edilmesi 

istemiyle açılan davada gelmiştir. Adı geçen kanunun 18. maddesinin ikinci 

fıkrasının, 19. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının, 27. maddesinin birinci 

fıkrasının, 28. maddesinin ikinci fıkrasının, 29. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü 

ve beşinci fıkralarının, 30. maddesinin dördüncü fıkrasının ve 67. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Đnsan Haklar 

Evrensel Bildirgesi’nin 22. ve 25. maddelerine ve dolayısıyla Anayasa’nın 90. 

maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalleri istenmiştir. Anayasa Mahkemesi 

de adı geçen her bir madde ve fıkra için yaptığı incelemeler de “kuralların 

Anayasa’nın 90. maddesiyle ilgisinin görülmediğini”312 belirtmiştir.313  

Böylece Anayasa Mahkemesi yukarıda bahsettiğimiz 20.11.1996 tarihli 

kararındaki “Anayasa’nın 90. maddesinde, uluslararası andlaşmaların yürürlüğe 

konulmasına ilişkin prosedür gösterilmiş ve usulüne göre yürürlüğe konulan 

andlaşmaların yasa hükmünde olduğunu belirtmiş olup; dava konusu kuralın 

Anayasa’nın 90. maddesiyle ilgisi bulunmamaktadır.” Şeklindeki görüşünden 

sapmamıştır. Sonuçta bu maddelerin 90. maddeye dayanarak iptal edilmesinin 

                                                 
312 E. 2006/111, K. 2006/112 no.’lu ve 30.12.2006 tarihli karar. 
(http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K2007/K2006-112.htm) 
313 Anayasa’nın 90. maddesinde yapılacak değişiklikle ilgili, değişiklik yapılmadan önce önerilen 
düzenlemelerin bazılarında uluslararası antlaşmaların kanunlardan açıkça üstün olduğunun 
belirtilmesi ve Anayasa Mahkemesi’ne kanunların uluslararası antlaşmalara uygunluğunu 
denetleme yetkisinin tanınması önerileri getirilmekteydi. Örneğin TESEV’ĐN web sitesinde yer 
alan bir öneri şu şekildedir: “Anayasa’nın 90. maddesinin halihazırda mevcut bulunan 5 fıkrası 
aynen muhafaza edilmek suretiyle anılan maddeye aşağıdaki hükümler 6. ve 7. fıkralar şeklinde 
eklenmelidir:  
 ‘T.C. Devleti’nin uluslararası kuruluşlarla, insan haklarının alanını genişletmek, bu 
hakların güvencelerini güçlendirmek ve demokrasinin geleceğini korumak amacı ile yaptığı 
antlaşmalar, Türk hukuk sisteminde kanunların üzerinde bir yere sahiptir. Bunlar aleyhine 
anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açılamaz. 
 Kanunların 6. fıkrada tasrih olunan milletlerarası anlaşmalara esas yönünden uygunluk 
denetimini yapma yetkisi Anayasa Mahkemesi’ne aittir.’ ” (BATUM; ÖZBUDUN; YAZICI ve 
SOFUOĞLU, a.g.m. 
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talep edilmesi demek, bu vesileyle kanunların uluslararası antlaşmalara 

uygunluğunun Anayasa Mahkemesince denetlenmesini talep etmek demektir. 

Böyle bir denetimin yapılmış olması da temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

uluslararası antlaşmaları Anayasa düzeyine getirecektir; çünkü Anayasa’nın 148. 

maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin 

Anayasa’ya uygunluğunu denetleyeceğini belirtmiştir. Halbuki Anayasa’nın 90. 

maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi çok açık bir şekilde uluslararası 

antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirtmiş, temel hak ve özgürlükleri bu 

anlamda diğer antlaşmalardan ayrı tutmuş, sadece uygulamada bir uluslararası 

antlaşma hükmüyle kanun hükmünün çatışması durumunda uluslararası antlaşma 

hükmünün esas alınacağını belirtmiştir. Yoksa eklenen yeni cümle temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalara normlar hiyerarşisinde kanunların 

üstünde bir konum tanımamıştır. Zaten böyle bir durumun söz konusu olabilmesi 

için Anayasa’nın son fıkrasının son cümlesinin “Temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

uluslararası antlaşmalar Anayasa hükmündedir, ve Anayasa gibi uygulanırlar.” 

şeklinde bir düzenlemenin getirilmesi gerekir. Zaten anayasa hükmünde olan bir 

uluslararası antlaşmanın da kanunla çatışması gibi bir durum söz konusu olmaz. 

Bir başka ifadeyle şu an mevcut olan düzenleme dikkate alınırsa, çatışmanın 

sadece birbirine eş düzeydeki iki hukuk kaynağı arasında olabileceği açıkça 

ortadadır ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar da 

kesinlikle kanun hükmündedir. 
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SONUÇ 

 

Uluslararası hukukun gelişiminde en büyük paya hiç şüphesiz uluslararası 

antlaşmalar sahip olmuştur. Devletler uluslararası antlaşmalar yoluyla birbirleriyle 

olan ilişkilerinin adını koymuş ve bu ilişkilerinin kurallarını belirlemişlerdir. Bu 

sayede haklar kazanırken, aynı zamanda yükümlülükler altına girmişler, bugünkü 
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şekliyle varolan hukuk düzenini yaratmışlardır. 

Bu süreç çok kolay olmamıştır. Bir devletin, bir başka devlete karşı 

yükümlülük altına girmesi her zaman için onun hareket sahasının azalmasına ve 

egemenlik yetkilerinden fedakarlığa neden olmuştur. Đnsan haklarının da bu süreç 

içerisinde ortaya çıkması, devletin yetkilerinin bireylere karşı da sınırlanabileceği 

düşüncesini doğurmuş, egemenlik kavramı da eş zamanlı olarak farklı tonlara 

bürünmüştür. 

Đşte değişen veya küreselleşen Dünyada devletler de değişmek zorunda 

kalmış, bu durumu da uluslararası antlaşmalar yapmak ve bunları iç hukuklarında 

uygulamak suretiyle gerçekleştirmişlerdir. Bütünleşmelerin de ortaya çıkmasıyla 

devletler kendi anayasalarında yaptıkları değişikliklerle, egemenlik yetkilerinin 

sınırlandırılmasını daha geniş bir yelpazeye yaymışlar ve hatta egemenliklerini 

belirli kuruluşlara devretmeye başlamışlardır. 

Bu yapıya ortak olmak isteyen Türkiye de Anayasası’nın 90. maddesinde 

değişiklik yaparak, uluslararası antlaşmaların iç hukukunda daha etkin bir şekilde 

uygulanmasını hedeflemiştir. Yalnız esas alınacak uluslararası antlaşmaları temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin olmak şartıyla sınırlandırmış, madde metninin ve 

Anayasa’nın geneliyle olan uyuşmazlığı nedeniyle beraberinde pek çok tartışmalı 

nokta getirmiştir. 

Türk hukuku açısından uygulamada yaşanabilecek en sorunlu durum 

Anayasa’ya aykırı bir temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmanın 

usulüne göre yürürlüğe konulması durumunda gündeme gelecektir. Bu durumda 

uygulamaya giren uluslararası antlaşma Anayasa’nın 90. maddesinin açık hükmü 

karşısında Anayasa’ya uygunluk denetimine tabi tutulamayacak ve  Anayasa’ya 
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uygun olarak çıkarılmış bir kanunla çatışması durumunda uluslararası antlaşma 

hükümleri esas alınacak, uygulamada antlaşma hükümleri ihmal edilemeyecektir. 

Đşte sadece saydığımız bu şartlar altında, uluslararası antlaşmanın  bu 

hükümlerinin anayasadan dahi üstün olması tartışmalarına açık bir durum söz 

konusu olabilecektir. Bu tartışmanın önüne geçebilmenin yolu da Anayasa 

Mahkemesi’ne önleyici denetim yetkisinin verilmesidir. Böylece Anayasa 

Mahkemesi, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların 

anayasaya uygun olup olamadığını en baştan denetleyebilecek ve bu sorun 

giderilecektir. 

Anayasaya aykırı bir uluslararası antlaşmanın uygulamaya sokulması 

durumunda, ikinci bir ihtimal olarak da Anayasa normunun doğrudan 

uygulanması düşünülebilir. Sonuçta bir hukuk düzeni içerisinde daha alt 

kademede yer alan normlar, üsttekine uygun olmak zorundadır. Temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar da kanun hükmünde olduğuna göre, 

anayasaya uygun olmak zorundadır. 90. madde son fıkrasında uluslararası 

antlaşma hükümlerinin anayasa hükümleriyle çelişmesi durumuyla ilgili olarak bir 

kural getirmediğine  göre, Anayasa’ya aykırı uluslararası antlaşmalar 

uygulanamamalı, doğrudan anayasa hükmü uygulanmalıdır. Yalnız bu husus çok 

da kolay değildir; çünkü anayasa normları genelde çerçeve nitelikli hükümler 

içerip, detaylı düzenlemeler getirmezler. Bu nedenle anayasanın ilgili 

düzenlemesinin, olaya uygulanabilecek bir şekilde kaleme alınmış olması gerekir. 

Aksi takdirde önüne gelen uyuşmazlığı çözen bir yargı organı, somut norm 

denetimi yoluyla ilgili uluslararası antlaşmanın Anayasa’ya aykırılığını Anayasa 

Mahkemesi’nin önüne taşıyacaktır. Burada çıkan ilk problem Anayasa 
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Mahkemesi’nin bu incelemeyi yapmaya yetkili olmamasıdır. Diyelim ki bu olay 

Anayasa Mahkemesi’nin “Yüce Divan” sıfatıyla yargılama yaptığı bir sırada 

meydana geldi. Anayasa Mahkemesi uluslararası antlaşmayı ihmal ederse 

Anayasa’nın ilgili düzenlemesine yorum yoluyla anlamını kendisi verip, 

uluslararası antlaşmanın Anayasa’ya uygunluğunu denetlemiş olacaktır. Hele bir 

de herhangi bir yargı organının ihmal etmesi durumu söz konusu olabilir ki; 

Anayasa tarafından açıkça Anayasa Mahkemesi’ne verilmiş olan Anayasa’ya 

uygunluğun denetlenme yetkisi gasp edilmiş olacaktır. Anayasa Mahkemesi’ne 

önleyici denetim yetkisi vererek, hiç ortaya çıkmaması sağlanabilecek bir sorun 

da büyüdükçe büyüyecektir. 

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar bundan sonra, 

kanunların yanı sıra kanun hükmünde kararnameler ve dayanağını kanunlardan 

alan diğer düzenlemeler karşısında da, farklı hükümler içermesi durumunda 

öncelikle uygulanmalıdır. Yalnız bu düzenlemenin uygulamada yürütme ve 

yargıyı bağladığını kabul etmekle beraber, yasama organını bağladığı görüşüne 

katılmamaktayız. Yasama yetkisi sınırsızdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluyla istediği konuda istediği düzenlemeyi 

yapabilir. Değişiklik sonrasında temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 

antlaşmalara aykırı kanunlar yapılmasının anlamlı olmadığı gerçektir; ancak bir 

uluslararası antlaşmayla yasama yetkisinin sınırlanmasını kabul etmek bu şartlar 

altında mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalara karşı yapmış olduğu düzenlemeler 

uygulama alanı bulamayacak; ancak bu düzenlemelerin yapılmasına bir engel 

teşkil edemeyecektir. 
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Kanunların, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalardan 

daha ileri düzenlemeler getirmesi durumunda, eğer uluslararası antlaşma açıkça 

daha ileri düzenlemenin dikkate alınması gerektiğini ifade etmemişse, uluslararası 

antlaşma hükmü esas alınmalıdır; çünkü uluslararası hukukun amaçlarından birisi 

de devletlerin uygulamaları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırarak, ortak 

kuralların oluşmasını sağlamaktır. 

Anayasa Mahkemesi’nin önleyici denetim yapması gereken durumlardan 

birisi de çerçeve antlaşmalar konusunda gözümüze çarpmaktadır. Çerçeve 

antlaşmalar genellikle çok genel kurallar getirirler ve içeriği ancak yorum yoluyla 

belirlenebilir. Bu genel hükümler de yürütme organı ve farklı yargı organları 

tarafından çok çeşitli şekillerde yorumlanabilirler. Yargı organları tarafından bu 

konuda farklı içtihatlar oluşabilir. Bu aşamada Anayasa Mahkemesi, uluslararası 

antlaşma yürürlüğe girmeden bahsettiğimiz hükümlere açıklık getirirse, 

uygulamada mahkemelerin ve yürütmenin yeknesak bir uygulama 

gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir. 

Şu ana kadar uluslararası antlaşma hükümleri uygulanmadığı takdirde 

uluslararası hukuk açısından, sorumluluk müessesinin gündeme geleceğini 

belirttik. Peki ama bir uluslararası antlaşma uygulanmazsa bunun iç hukuk 

açısından sonuçları ne olacaktır? Türk iç hukuku açısından bu sorunun cevabı 

belli değildir. Genel olarak sonraki kanun – önceki kanun veya özel düzenleme 

içeren kanun – genel düzenleme içeren kanun ayrımlarıyla bu soruna çözüm 

bulunabilir; ancak sorun temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 

antlaşmalara dair olunca boyutu da farklı olmaktadır. Artık bir mahkeme önüne 

gelen olayda kanunla çatışması durumunda uluslararası antlaşma hükmünü 
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uygulamak zorundadır. Uygulanmaması durumundaysa işler biraz karışmaktadır. 

Örneğin  bir Asliye Ceza Mahkemesi önüne gelen somut olayda çatışma olmasına 

rağmen uluslararası antlaşma hükmü yerine kanun hükmünü uyguladı diyelim. Bu 

durumda dava dosyası temyiz yoluyla Yargıtay’ın önüne gidebilir; Yargıtay da 

önüne gelen olayda bu yanlış uygulamayı düzeltebilir; ancak Yargıtay da 

incelemesini uluslararası antlaşmaya göre değil de kanun hükmüne göre yapabilir. 

Đşte bu aşamada problem başlamaktadır. Kanun hükmü, Avrupa Đnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin bir hükmüne aykırılık oluşturuyorsa, iç hukuk yolları tüketildiği 

için Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabilir; ama imzalanan temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların hepsi böyle bir güvence 

getirmemektedir. Ayrıca böylesi bir çözüm yolu olayın yine iç hukukta 

çözümlenebilmesi anlamına gelmez. Çatışmanın olup olmadığını belirleyebilecek 

en üst yargı mercii örnek olayda Yargıtay’dır. Yargıtay’ın çatışma olmadığını 

belirtmesine rağmen bir çatışma varsa, bu durum T.C. Devleti’nin yine 

uluslararası sorumluluğuna yol açacaktır. 

Görüldüğü üzere uluslararası hukukun oluşumunun çok uzun yıllar 

almasının en önemli nedeni, her devletin uygulamasının farklı olmasıdır. 

Uluslararası hukukun etkili bir şekilde uygulanabilmesi, devletler arasında bu 

husustaki mevzuatların uyumlaştırılmasının sağlanmasıdır. Avrupa Birliği bu 

yönde ileri bir adımdır; ancak dünya üzerindeki bütün devletler bu kuruluşun 

üyesi olamayacağına veya böyle bir örgütlenmenin bir kez daha gerçekleştirilmesi 

belki de mümkün olamayacağına göre, devletler kendileri uluslararası 

yükümlülüklerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamalıdır. Avrupa 

Birliği egemenliğin devrini sağlayarak amacına ulaşmaktadır; ancak görünen 
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şudur ki bütün devletler egemenlik yetkilerini devretmeyeceklerdir. Detaylı 

şekilde anlatılan egemenlik kavramının gelişimi ve anlamında yaşanan 

değişikliklere rağmen uluslararası hukuk devletlerin iradeleri sonucu uygulama 

bulmaya devam edecektir. 

Uygulamanın sağlıklı ve etkin olabilmesi devletlerin gerekli altyapıyı 

sağlamaları durumunda mümkün olabilir. Türkiye, bu açıdan 90. maddesinde 

yaptığı değişiklik, altyapı oluşturmak bir yana, var olan sistemi de iyice tartışmalı 

hale getirmiştir. Uluslararası antlaşmaların tam anlamıyla uygulanabilmesi için 

öncelikle uygulayıcılar bilgilendirilmelidir. Kamuoyunun ve dolayısıyla 

hakimlerinde bilmediği çok sayıda uluslararası antlaşma vardır. Bunların 

uygulanmaması durumunda hem bireyler açısından hem de Türkiye açısından 

maddi manevi kayıplar olacaktır.  

Uluslararası antlaşmalar aleni olmalıdır. Bunun yolu da bu düzenlemelerin 

iç hukukun bir parçası haline getirilmesi veya uygulamaya konulmadan önce 

Anayasa Mahkemesince detaylıca incelenmesidir. Özellikle temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalara tanınan ayrıcalık, Anayasa 

Mahkemesi’nin önleyici denetim yetkisine sahip olmasını artık bir zorunluluk 

haline getirmiştir. Bunun yanı sıra görüldüğü üzere Anayasa’nın 90. maddesi o 

kadar çok sıkıntı yaratacak şekilde kaleme alınmıştır ki, artık yeniden 

düzenlenmesinde fayda vardır. Anayasa’nın yeniden düzenlenme ihtiyacı gösteren 

tek maddesi de 90. madde değildir. Egemenliğin değişen anlamı ve yeni dünya 

düzeni karşısında, özellikle Avrupa Birliği’ne üye olmak istemesi nedeniyle 

Topluluk müktesebatına uyumu anlamında, çok detaylı bir Anayasa değişikliği 

ihtiyacı göstermektedir.  
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Genel olarak uluslararası hukuk açısındansa, bir ülke ya bir uluslararası 

antlaşmanın tarafı olarak bu hükümlere sonuna kadar uymalıdır, ya da hiç tarafı 

olmamalıdır. Bunun için de bütün uluslararası antlaşmaların ayrım gözetmeksizin 

kanunlarla çatışması durumunda öncelikle uygulanması gerekmektedir. Yalnız bu 

husus uluslararası antlaşmaların kanunlardan üstün veya anayasa hükmünde 

olmasını gerektirmemektedir; önceden denetimi yapılarak kanun hükmünde ve 

anayasa uygun bir uygulama gerçekleştirilebilir. Böylece de hem uluslararası 

hukuk düzeninin gereklerinin yerine getirilmesi sağlanacak hem de sorumluluktan 

ve iç hukukta yaşanabilecek sorunlardan kurtulmak mümkün olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

 

“Uluslararası Antlaşmaların Đç Hukuka Etkisi” adlı bu çalışmada, 

“uluslararası hukuk”, “uluslararası antlaşmalar”, “egemenlik”, “egemenlik 

üzerinde küreselleşmenin etkisi” ve “T.C. Anayasası’nın 90. maddesi ve ilgili 

diğer hükümleri” üç bölüm halinde ele alınmıştır. 
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Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak uluslararası hukukun ne 

anlama geldiği, bu hukuk düzeni içerisinde uluslararası antlaşmaların konumu 

bulunduğu ve genel olarak uluslararası antlaşmaların iç hukukta ne şekilde 

uygulanacağı üzerinde durulmuştur. 

Đkinci bölümde gelişen uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk 

bağlamında, uluslararası antlaşmaların etkileriyle ilgili bilgi verilmiştir. Söz 

konusu durumu açıklayabilmek için de “egemenliğin tarihsel olarak gelişimi”, 

“ulus-üstü yapılanma ve küreselleşmenin etkileri”ne, uluslararası antlaşmalara 

uyulmamasının genel olarak sonuçlarına değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde uluslararası hukuk ve egemenlik anlayışındaki 

değişimlerin Türk hukuk sistemine etkileri, söz konusu değişime uyum sağlama 

çabası içerisinde Anayasa’nın 90. maddesine ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

uluslararası antlaşmalarla ilgili 90. madde metninde yapılan değişiklik ve bunun 

uygulamada yaratabileceği problemler ele alınmıştır. 

Sonuç bölümünde ise çalışma boyunca ileri sürülen görüşler 

değerlendirilmiş ve konuya ilişkin birtakım önerilere yer verilmiştir. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this study, titled as “The Effect of Treaties in Domestic Law”, 

“international law”, “treaties”, “sovereignty”, “the impact of globalization to 

sovereignty” and “the 90th article of Turkish Constitution and related provisions” 

are analyzed in three chapters.  
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The definition of international law, the statute of treaties in international 

legal order and generally the application of treaties in domestic law are argued in 

the first chapter of dissertation. 

The impact of treaties in the context of international relations and 

international law is discussed in the following chapter. In the second chapter “the 

historical development of sovereignty”, “supranational organization, the effect of 

globalization” and “the consequences of the violation of treaties” are analyzed as 

well. 

The effects of the changing understanding in the concept of international 

law and sovereignty in Turkish legal System, the amendments of Article 90 of the 

Turkish Constitution in respect of basic rights and freedoms and the problems 

which could be faced in its application process are dealt with in the third chapter. 

The study is concluded with an evaluation and a summary of the ideas 

proposed in the three chapters and suggestions concerning the problematic. 
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