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*

Bu yıtki sempozyumun baştangıç konusu, itginç bir konu. «Ana
yasaya uyguniuk denetimi" kavramı iie «uiusiararası sözieşmeier"
kavramım yanyana getirdiğimiz zaman, Anayasaya uyguniuk deneti
miyle sağianmak istenen ana amacın, yani bireyierin teme) hak ve özgüriükierini çoğuniuk iradesine karşı koruma amacının evrense) bo
yuttan konusuna dokunmadan edemeyiz.

Bu ise, hak ve özgüriük kavramtannm fetsefî temetteri üzerinde
yeniden düşünmek demektir. Ama, toptumtarın kendi geiişme düzeyierinden katkıp çağın evrense) gerekterinden geçerek yine toptumtarın kendi geiecekterine yönelik çok boyuttu bir düşünme.
Konuyu ardarda birtakım sorutar sorarak ete almak en doğru yön
tem otabitir.
1.

Anayasaya uyguniuk denetimi hangi düşünceden kaynaklanır?

Bir arada yaşayan insantarın bu birtikte yaşayış için birtakım dav
ranış kurattarı getiştirmeteri ve bu geiişme sonucu «yasa- kavramı
nın ortaya çıkışı hukuk tarihinde geneitikte üzerinden çabuk geçtiği
miz, pek doğat saydığımız bir bahistir. Yasa kavramının neteri özüm
seyerek, neteri içererek ötüştüğünü çoğu zaman gözden kaçırırız.
Kuvvetin yanında adatet duygusunun ağırhğını, büyük imparatortuk-

tardaki birteştirici düzenteme çabatarı yanında komşutuk ve ticaret
itişkiterinin yasatar üzerindeki etküerini, din inançtarıyta doğat hukuk
antayışı arasındaki yakmtığı yeterince hesaba katmayız. Zihnimiz da
ha çok betirti bir zamanda betirti bir üikede egemen otan yasatarta itgiiidir.
(*)

A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi.
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Ülkelerdeki gelişmeleri teker teker ete aldığımız zaman da, dik
katimiz bir tek ortak gidiş üzerinde toptamr. «Anayasacıhk hareketi»
diyebiieceğimiz bu gidiş, toptumian yönetenterin davranışlarını değeriendirmeye, sınırlamaya ve en sonunda bu davranışları toplumlarm kendi iradeterine bağlı tutmağa yönelik bir gidiştir. Teme! otarak,
iki olgudan kaynaklanır. Biri, Rönesans, Reformasyon, Aydmlanma dö
nemleri boyunca «İlâhî hukuk» temeline dayah meşruluk anlayışının
değişmesi ve, özellikle Onsekizinci Yüzyılın sonu ile Ondokuzuncu
Yüzyihn başındaki sosyal gelişmeler sonucunda, halk yığınlarının ken
di ağırlıklarını devlet yönetiminde gitgide daha çok hissettirmesidir.
İkinci olgu, düşünce düzeyindedir: «Toplum sözleşmesi» kuram),
«anayasa» kavrammm ortaya çıkışında belki başka düşüncelerden da
ha çok rol oynamıştır.

Sonuç, bütün insanlık bakımından son derece ilginç bir sonuç :
Bugün, iki-üç istisna dışında (Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve İsrail),
bütün devletlerin bir anayasası var. Tek metin biçiminde bir anayasa
ortaya koymamış olmayanlarda da, nerdeyse anayasalar kadar ağırlık
taşıyan, görünürdeki kolaylığa rağmen kolay kolay değiştirilemeyen
birtakım temel yasaların varlığını unutmamak gerek. İngiltere'deki
1689 Haklar Yasası (bill of Rights) bunun en belirgin örneği.

Anayasa kavramının ortaya çıkışı, ister istemez, «kurallar hiye
rarşisi» kavramıyla birlikte olmuştur: Genellikle, anayasaların bu hi
yerarşide en yüksek yeri işgal ettiklerini, oradan başlayarak aşağıya
doğru bir uygunluk hiyerarşisi oluşturması gerektiğini kabul ederiz.
Anayasaya uygunluk denetimi, bu gerekliliğin başlangıç aşamasıdır.

Yalnız, bu çok basit gereklilik üzerinde düşünürken, genellikle,
kendilerine uygunluk sağlamağa çalıştığımız temel hükümlerin köken
leri üzerinde pek az dururuz : Bunlar sadece kendi toplumumuzun,
kendi siyasal gelişmelerimizin, mücadelelerimizin, tarihimizin mi ürü
nüdür, yoksa bu ürünlerin ortaya çıkışında bütün insanlıkla birlikte
yaşanmış bir macera mı söz konusudur? İşte, «uluslararası sözleşme
ler» kavramı bu noktadan başlayarak düşüncelerin açıklığa kavuşma
sında yardımcı olabilir.
2.

Bir «u!us!araras! anayasacıhk hareketinden sözediiebiiir mi?

Bizim «devletler hukuku» ya da «devletler umumî hukuku» dedi
ğimiz uluslararası hukuk dalmm gelişmesi de en azından ulusal hu
kukunun gelişmesi kadar ilginç. Arada benzerlikler de var, önemli
farklar da.
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Benzertik, en başta, bir arada yaşamanm gereklerinden doğuyor.
Devietler de, bireyier gibi, bir arada yaşamak, hem de kan dökmeksizin yaşamak istiyorlarsa, araiarmda birtak,m kuraiiar geiiştirmek ve
buniara uymak zoruniuiuğunu duyarlar.

En teme! başkattk da, herhatde, yaptırım zayıftığmdan kaynaktan,yor. Evet, utustararas, örgüttenme atanmdaki ge!işme!ere, boykot,
ambargo gibi ortak karar atma mekanizmatarma karşthk, yine de en
son yaptır,m otarak kuvvete başvurmanm kaçmdmaz otduğu bir utustararas, düzenden henüz tam antam!yta uzaktaşmtş değitiz.
Yatn,z, utustararas, hukukun öyte bir dat! var ki, oradaki getişme
son derece ilginç ve anayasa hukuku baktmmdan da son derece önemti : «utustararas! insan haktan hukuku» diye adtandtrabiteceğimiz bir
dat bu.

O atandaki getişme, bireyin yavaş yavaş yatn,z bir utusat hukuk
öznesi otmaktan çıkıp aym zamanda utustararas, hukuk öznesi olma
ğa doğru yönetdiği bir getişmedir. tki önceki kuşağm devtetıer huku
ku ve anayasa hukuku bitginterince ad, çok iyi bitinen B. tVtirkine Guetzévitch, 1933'te yaymtadığ, bir kitabm adın, «Utustararas, Anaya
sa Hukuku» koymuştu. O kitapta, kötetiğin katd,r,tmas!, işçi sömürü
sünün öntenmesi, kadm ticaretinin yasaktanmas,, az,n[,ktarm korunmaS! konutarmdaki utustararas: düzentemetere bakarak insan haktarm,
devtetteraras, güvencelere bağtamağa yönetik yeni bir utustararas, hu
kukun doğmakta otduğunu ileri sürmekte, hatta at,ş,tm,ş antamdaki
devtetteraras, hukukun da bundan yarartanacağm, savunmaktaydı : İn
san haktan güvence attma atmd,kça, devtetter daha demokratikteşecek, devtetter demokratikteştikçe, devtetleri birbirine bağtayan utustararas, andtaşmatar, yalnız yöneticilerin değii, bütün hatktarm ira
desini taşıyan andtaşmatar olacakt,. «Utustararası andlaşmalann bağiayıcıhğ, aynı zamanda bir anayasa hukuku sorunudur ve çağdaş dev
letlerin hukuk yaşamındaki en büyük sorunlardan birini meydana geti
rir. Anayasa! devletin bir utustararas, andtaşmaya bağhhğ, mutlakiyetçi bir devtetinkinden daha çoktur.» (1).
Ashna bak,t,rsa, Mirkine-Guetzevitch'in o kitab, yazdığ, s,ratarda bireyin utustararas, hukuk öznesi olmas, henüz emekteme çağmdayd, ve insanhk bugün eriştiği, ama yine de yetersiz otan durumun
bile çok uzağmdayd,.
(1)

B. Mirkine - Guetzévitch, Droit constitutionnel international. Paris, Librairie du
Recueii Sirey, 1933, sf. 31.
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Bir baktma, bu çok uzun ve yavaş geiişmeyi egemen devietierin
yabanct uyrukiuiara sağiadtkiart güvenceierie başiatmak mümkün :
«Her deviet, uiusai egemeniiğinin bir parçast oiarak, kendi uyrukianna yabanct üikeierde saygt gösterilmesini istemek hakktna sahipti,
çünkü oniara kötü davrantimast uyruğu oidukiart devietin kişise) egemeniiğini de çiğnemek aniamma geiirdi. Bunun gibi, devietier kendi
toprakiartnt vatandaşiart baktmtndan güvendir yerier durumuna getir
memiş oisaiar bite, çok eski zamandanberi, uiusiararast hukuk açtstndan, aynt yerieri başka devietierin vatandaşiart için güvendir tutmak
zorundayddar." (2).

Başiangtçta ancak «dtştaki vatandaşiar-a kadar uzanan bu "dtş dgi", büyük emperyaiist devietierin Ondokuzuncu Yüzytidaki yaytimactitkiartyia biriikte, bağtmstzitk hareketierine ve azmhkiarm korunmastna gösteriien yaktnitkiar yoiuyia dtş politikantn da bir aract oimaktadtr. Bu yeni iiginin nekadart yüce düşünceterden ve insanhk duyguiartndan kaynakianmaktadtr, nekadartntn gerisinde devietierin kendi çtkariart sakitdtr? "Latin Amerika'daki İspanyoi sömürgeierinin bağtmstzitk
kazanmaiarınt teşvik etmek için İngiitere'nin harcadtğt çabaiar, yaintz
özyönetim iikesini değii, İngiitere'nin ticarî ve siyasî çtkariartnt da koiiamaktaydt." [3).

Hiç kuşkusuz, bu ikiyüziü yakiaştmtn en yoğun iigi aiant Osmanh
Devleti oldu : Fransa, İngiitere ve Fiusya'ntn 1820lerde «Yunan haiktntn hakiart ve özgürlükieri için-, Fransa'mn 1860larda «Suriye ve Lüb
nan'daki Htristiyaniann hakiart ve özgüriükieri için-, İngiitere'nin 1870'
[erde «Buigar uiusunun yaşama hakktnt korumak için
,
*
1880lerden
başlayarak, yine İngiitere, Fransa ve Rusya'ntn «Ermeniierin hakiart ve
özgüriükieri için", kısacast bütün Htristiyanitk âieminin Osmaniı Devieti'ndeki Htristiyaniar için ortaya koydukiart çabaiar ve gösterdikieri
yaktnitkiar ne öiçüde zaten can çekişen bir imparatorluğu parçaiaytp
yeni dengeier oluşturmak amactnt gütmektedir ve ne öiçüde insancti
düşüncelerden güç atmaktadır? Giadstone, İngiitere'nin devieşen gü
cünü hak ve özgüriük uğruna kudanan bir iiberai midir, yoksa iiberaiizmin kavramiartnt İngiitere'nin gücüne güç katmak için kuiianan bir poiitikact mt?
Bu soruiartn yanıtt, büyük öiçüde, yine Ondokuzuncu Yüzythn dün
ya tablosunda görünmektedir : Osmanh Devieti'ndeki azmhkiarm hak(2)
(3)
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Pau! Sieghart, The Internationa! Law Human Rights. Oxford, Ciarendon Press,
1983, sf. 11-12.
Evan Luard (edit.), The Internationa! Protection of Human Rights. London, Tha
mes and Hudson, 1967, sf. 10.

iart, özgürlükleri ve bağımsızlıkları için «çırpınan" devletler ayni za
manda Afrika'nm batısından Asya'nın doğusuna, hatta Karaibler Denizi'ne kadar dünyanın çeşitli köşelerini sömürgeleştiren, halklarını sö
müren ve eski bağımsızlıklar üzerinde yeni egemenlikler kuran dev
letlerdir.

Yine de, aynı dönem boyunca, insan hakları konusuna gerçekten
insanca yaklaşımlar da eksik değildir. 1864 Cenevre Sözleşmesi, 1868
Petersburg Bildirgesi, 1899 ve 1907 Lahey Konferansları savaş huku
kuna insancıl kurallar getirmek isteyen çabalardır. Köleliğin ve köle
ticaretinin önlenmesine ilişkin uluslararası çabalar da o döneme rast
lar.
Aynı süreç, Birinci Dünya Savaşı sonrasında da devam etmekte
dir. İnsan hakları konusundaki başlıca ve nerdeyse tek uluslararası
kaygı, azınlıklarla ilgilidir. Bütün barış andlaşmaları, Sèvres, hattâ Lau
sanne da dahil, azınlıkların haklarını korumağa yönelik hükümlerle do
ludur. Bugünkü anlamda bir «uluslararası insan hakları hukuku
nun
*
or
taya çıkması için İkinci Dünya Savaşı sonrasını beklemek gerekecek

Niçin?

Çünkü, 60 milyon insanın ölümüyle ve birçok ülkenin yıkımıyla so
nuçlanan büyük insanlık faciası Nazi Almanya'sının resmî felsefesini
uygulamaya koymasıyla başlamış, insanın insan olarak değerini, eşit
liğini reddeden bu felsefe «üstün ırk-ın öbür ırkları egemenlik altına
almasına doğru yükselen bir helezon biçiminde emsali görülmemiş bir
kanlı boğuşmaya yolaçmıştı. Aynı durumların yeniden ortaya çıkması
istenmiyorsa, insan haklarına saygıya dayanan bir dünya düzeni kur
mak gerekiyordu. Birleşmiş Milletler biraz da bu düşünceden doğdu.

26 Haziran 1945 günü San Francisco'da imzalanan Birleşmiş Mil
letler Anasenedi'nin (Charter'ın) 1. maddesi Örgüt'ün amaçları ara
sında üçüncü olarak şunu saymaktaydı : «insan haklarına ve herkes
için temel özgürlüklere saygıyı sağlamak ve teşvik etmek bakımından
uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek."

Arkasından, 10 Aralık 1948"de «İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
*
nin kabulü, «Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Anasözleşmesb-nin
1966'da kabul edilip 23 Mart 1976'da yürürlüğe girmesi, «Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Anasözleşmeshnin 1966'da ka
bul edilip 3 Ocak 1976'da yürürlüğe girmesi geldi.
Bunlar Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusunda çıkardığı
belgeler bakımından bir anasenet, bir pakt, bir «misak
*
oluşturuyor.
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Fakat Birleşmiş Milletler, buntarın dışında da, insan hektarına itişkin
çeşitti betgeier kabut etmiştir. Baştıcaları şuntar :

1948'de kabut editip 12 Ocak 1951'de yürüdüğe giren «Soykırımı
Suçunun Öntenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme";
1965'te kabut editip 4 Ocak 1969'da yürürlüğe giren «Her Çeşit
irk Ayrımcıtığının Yokeditmesine İtişkin Utusiararası Sözteşme-;
1951'de kabut editip 22 Nisan 1954'te yürürtüğe giren «Müzecile
rin Statüsüne İtişkin Sözleşme";
1979'da kabut editip 3 Eytü! 1981'de yürürtüğe giren «Kadıntara
Karşı Her Çeşit Ayrımcıtığın Yokeditmesine İtişkin Sözleşme".
Öte yandan, ekonomik ve sosyat getişme düzeyteri, ideotojiteri,
küttürteri, getenekteri birbirinden çok farktı ütketer için ortak kuratiar
koymanın güçtüğü Birteşmiş Miltetter'deki çatışmatarm betirti bir yavaştıkta iiertemesine yotaçarken, aynı bakımtardan birbirlerine yakın
ütketer arasındaki bu çeşit çalışmaları da kotaylaştırmaktaydı. Nite
kim, Avrupa Konseyi'nin üyeteri «İnsan Haktarına ve Teme) Özgürlüktere İtişkin Avrupa Sözleşmesi «ni 1950'de imzatadıtar ve bu sözteşme
3 Eyiüt 1953'te yürürtüğe girdi. Ayrıca, sonradan kabut editen beş Protokol'da Sözleşmedeki hükümtere yeniteri ektendi.

İik bakışta, bütün bu getişmeter iç hukuktardaki anayasa gelişmeteri ite betirti bir paraleltik gösterebilir. Hakları ve özgürtükteri belirten metinter ortaya çıkmıştır. Buntardan bazıları yaptırımsız ve mekanizmasız «bildirge-ler biçimindedir; bir kısmı da en azından bir rapor
verme zoruntutuğu getiren, bazan da denetim mekanizmatarı ve çok
zayıf da otsa yaptırım hükümleri içeren «sözleşme" biçimindedir. De
mek ki, anayasacılık hareketinin başlangıcında görüldüğü gibi, haklar
la özgürlükleri sıralamak ve bunlara saygı gösterilmesini sağlayacak
yöntemler bulmak çabası vardır Ancak, bu hareketin gerçeK bir anayasacılığa dönüşmesi için, kabul edilen metinlerle çeşitli ülkelerde ya
şayan insanlar arasında bir bağın kurulması, metinlerin varlığı ile hak
ların ve özgürlüklerin korunması arasında bir ilişkinin yaratılması ge
rekir.

Çoğu zaman, bu ilişkinin orta yerinde «egemen devtet" vardır.
Öyle bir egemen devlet ki, hem uluslararası belgelerin hazırlanması
na katılmış ve onları kabul etmiştir, hem söz konusu haktan ve özgür
tükteri çiğner, hem de metinterin bu çiğneyişi durdurabitmesine kar
şı en önemli engeldir. Anayasa hukuku, iç hukukta buna benzer bir
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durumun ortaya çtkmasm! enternenin çaresini en yukan düzeyde bağtms!z bir yargt organt yoiuyia «Anayasaya uyguniuk denetimi» sağtayarak buiduğu haide, utustararas! hukukta henüz ayn, etkiniikte bir ça
re bulunabiimiş değiidir. Gerçi, «Medenî ve Siyasa! Haktara İtişkin
Utustararas! Anasöz!eşme»nin «İnsan Haklan Komitesi» gibi, «Avrupa
İnsan Haktan Komisyonu» ve «Avrupa İnsan Haktan Divan!» gibi devtet iradeterinden bağmıstz organtar ve ontartn sahip otduğu birtakfm
yetkiier vardtr ama, hem devtetlerin çoğu buntar! harekete geçirecek
«kişise! başvuru hakkim vatandaştan için kabui etmiş değiherdir,
hem de «önce iç hukuktaki başvuru yotlannm tüketitmiş otmast» gibi
koşultar bu organtartn sağlayabiteceği korumantn etkisini büyük ötçüde azattmakta ya da geciktirmektedir.

Bu bakımdan, uiustararas! sözteşmeterin, daha doğru ve geniş bir
deyimte insan haktar!na itişkin bütün «utusiararas! betgeter»in iç hu
kuk üzerindeki etkileri konusu bütün önemini sürdürmektedir. Utustararas! sözteşmeterin Anayasaya uyguntuk denetimi üzerindeki etkisi
de bu konunun bir parças^r.

3.

Utustararas! sözteşmeterin Anayasaya uyguntuk denetimi üze
rindeki etkisi ne otabitir?

İnsan haktarma itişkin ve Türkiye'nin taraf otduğu başhca ulustararas) metinter (Bitdirge, anasözleşme, sözteşme, protokot) şuntar :
İnsan Haktan Evrense! Bitdirgesi (1948);

İnsan Haktarmm ve Ana Özgüriükierin Korunmasına İtişkin Avrupa
Sözteşmesi (1950) ve bu Sözleşme ye ek protokoher (Birinci Protokot,
1952; İkinci Protokot, 1963; Üçüncü Protokot, 1963; Beşinci Protokot,
1966);
Soykırım! Suçunun Önlenmesine
Utusiararas! Sözteşme (1948);

ve

Cezatandırıtmasma İtişkin

Ücret Eşittiği Sözteşmesi (1951);

IVtütteciterin Statüsüne İtişkin Sözteşme (1951);
Kadmtarm Siyasa! Haktarma İlişkin Sözteşme (1952);
Köleliğin, Köle Ticaretinin, Köteliğe Benzer Kurum ve Uygulama
*
larm Katdıntmasma liişkin Tamamlaya Sözleşme (1956);

Cebrî Çalıştırmanın Kald!r!İmas!na İlişkin Sözleşme (1957);
İş ve Meslek Bakımından Ayrımcıtığa İtişkin Sözteşme (1958);
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Her Çeşit irk Ayrımcıhğmın Yokediimesine İÜşkin Birieşmiş Mit
ietier Biidirgesi (1963).
Görüidüğü gibi, bu biidirge ve sözieşmeier özde devietin kendi vatandaşiarmt yarariandırmağa, oniartn hak ve özgüriükierini güvence aitına aimağa yöneiik oidukiarı hâide, uiusiararası niteiik taşımaiarının
gereği, devietin başka devietiere karşı üstiendiği yükümiüiükieri ifade
etmektedirier. Başka bir deyimie, deviet kendi vatandaşiarına karşı şu
ya da bu biçimde davranacağma söz vermekte, fakat bu sözü kendi vatandaşiarma değii, başka devietiere vermektedir.
İşte, sorun, devietin bu dtş yükümiüiüğünü iç hukukta kendi vatandaşiarma karşı bir yükümiüiüğe dönüştürmek sorunudur. Başka bir
deyimie, konu, uiusiararası hukuk iie uiusai hukuk arasındaki iiişki so
rununa kaymış oimaktadır.
Bu konuda geçen yüzyıhn soniarmdanberi sürüp giden tartışm<.
bütün hukukçuiarın yakından tanıdığı iki kuramın, daha doğrusu iki dü
şünce okuiunun çatışması biçiminde ortaya çıkar : İkiiikçiier ve tekçi
ler, ya da daha yaygın adiarıyia <<düaiist!er,< ve «monistier" çatışması.
İkiiikçiier, birbirinden ayrı ve farktı, başka başka kaynakiardan geiip başka başka aianiarı düzenieyen iki hukuk düzeni görürter : Uiusai
hukuk ve ulusiararası hukuk. Bu görüşe göre, özeiiikie yargı organiarının davranışiarı bakımından asit otan uiusai hukuktur; uiusiararası hu
kuk uiusai hukukun yanında zayıf ve bir ait kategori meydana getirir.
Uiusiararası hukukun iç hukukta uyguianabiiir oiması ancak uiusai hu
kukun uiusiararası hukuku açıkça kendi bünyesine almış olmasına bağhdır.

Keisen'in pekiştirdiği tekçi kurama göre ise, «haikiarın hukuk bi
lincinden doğan- bir tek hukuk vardır ve uiusai hukukla uiusiararası
hukuk bu tek hukukun değişik görüntüieridir. Hukuk kuraiiarı arasın
daki hiyerarşi burada da kendini gösterir : Uiusiararası hukuk uiusai
hukuka göre üstün ve ondan daha güçiüdür. iç hukuk uiusiararası hu
kukta çatışıyorsa, bu durum devieti uiusiararası yükümiüiükierden kur
tarmaz ve uiusiararası kuraiiar iç hukuku bağiar.
Devietierin uyguiamaları bu iki oku) arasında çeşitii değişikiikier
gösterir.
Örneğin, İngiitere henüz ikiiikçi okutun izieyici oimaktan vazgeç
memiştir. Devieti bağiayan uiusiararası kuraiiarın iç hukukta da uyguianacağına iiişkin ayrıca bir düzenieme yapdmamışsa, mahkemeier
uiusai hukuku uyguiamak zorundadıriar.
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Buna karşılık, Amerikan Anayasasmm Vi. maddesinin 2. kesimi
1787 ydındanberi şu kurak koyar: «Bu Anayasa ve onun gereğince
Birieşik Devietier tarafından çıkarıiacak bütün yasaiar iie Birieşik Devietier'in yetkisi içinde yapılmış ve yapıiacak bütün andiaşmaiar üikenin üstün hukuku sayılacaktır." Aynı biçimde, 1949 tarihi! Fédérai Aiman Cumhuriyeti Anayasasmın 25. maddesi de şöyie der : «Ulusiararast kamu hukukunun gene! kuradan fédérai hukukun ayrıimaz parçasını meydana getirir. Buniar yasaiardan üstündür ve federa! toprakiarda oturaniar için doğrudan doğruya hak ve ödevier yaratır." Fransa'
daki 1958 tarihti Beşinci Cumhuriyet Anayasası, karşılıklılık iikesiyte
sınırlandırılmış oimakia biriikte yine aynt esası getirmektedir: «Usuiüne uygun oiarak onayianmtş ya da kabul ediimiş otan andiaşma ve
aniaşmaiar, her aniaşma ya da andiaşma için karşt tarafça uygulanma
koşuluyla, yasalardan üstün sayıiıriar."
Bu gibi durumlarda, mahkemeierin ve bu arada Fédérai Aiman
Cumhuriyeti'ndeki Fédérai Anayasa Mahkemesi iie Fransa'daki Ana
yasa Konseyi'nin takmabiiecekleri tutumlar açtkttr : Yasaların, Anaya
sayla biriikte, usuiüne göre onayianmtş uluslararast andiaşmaiara da
uygun oimast gerekecektir.

Ne var ki, devietlerin çoğundaki durumiar, ikiiikçi ya da tekçi ku
ramlardan birini kesiniikie benimsemiş ülkeierdeki kadar açtk değiidir.
Örneğin, 1961 ve 1982 Türk Anayasalartntn yaratttkian durum bu
bakımdan hayh iiginç. 1961 Anayasasının 65. maddesiyie 1982 Anaya
sasının 90. maddesi şu kuraiı getiriyor: «Usuiüne göre yürürlüğe ko
nulmuş milletlerarası andiaşmaiar kanun hükmündedir." Tekçi kuramı
benimsemiş gözüken bu hüküm bu biçimiyle kalsaydı, belii bir konuda
hangi kuralın uygulanacağını saptamak hayli kolaylaşmış olurdu : ulus
lararası andiaşmaiar yasa hükmünde olunca, ulusa) hukuktaki yasalar
la andiaşmaiar arasında karşılaştırma yapılacak, özel hükümlerin ge
ne) hükümlerden önce gelişi ya da aynı konudaki iki hüküm arasında
3on konmuş hükmün uygulanışı gibi kurallar rahatiıkia kullanabile
cekti.

Ancak, Anayasanın aynı fıkrasında yeralan bir başka hüküm tar
tışmaya yen! bir boyut daha getirmektedir. Bu hükme göre, usulüne
göre yürüriüğe konulup yasa ağıriığı kazanmış olan uluslararası andiaşmalar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruiamaz.

İlk bakışta, bu hükmü devietin dış yükümlülüklerini ayakta tut
mak ve doiayısıyla uiuslararası güvenilirliğin! sürdürmek endişesinin
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bir sonucu saymakta yetinmek mümkündür. Gerçekten, Anayasaya ay
kırdıktan ötürü ipta) ediimiş, yani herhangi bir yasanm uğrayabileceği
akıbete uğramış bir uluslararası andlaşma, devleti dış ilişkilerinde güç
durumda bırakabilir. Andlaşma iç hukukta Anayasaya aykırı bir durum
yaratmışsa, bunu önlemenin yolu Anayasaya aykırılığı düzelten ve
Andlaşmanm etkilerini değiştiren yeni bir yasa çıkarmak olabilir.
Fakat bu, konunun ancak bir yönüdür. Eğer Anayasaya aykırılık
iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayışı, yalnız dış ilişkiler
deki güvenilirlik açısından değil de, kurallar hiyerarşisine getirebile
ceği değişiklik açısından alırsak ilginç birtakım sonuçlara varmamız
da mümkündür. Uluslararası sözleşmeler konusunda Anayasaya uy
gunluk denetimi yolunun kapalı tutulması, özde, bu sözleşmelere ya
salardan daha ayrıcalıklı, dolayısıyla daha üstün bir ağırlık kazandır
mıyor mu? Tabiî, Anayasadaki «kanun hükmündedir» sözü karşısında,
bu soruya hemen olumlu bir yanıt vermek zordur. Anayasanın lâfzı
esas alınırsa, sözleşme yalnızca bir yasa ağırlığı taşıyacak, bir yasa
gibi, bir yasa kadar sonuçlar doğuracaktır.

Anck, unutmamak gerekir ki, devlet o sözleşmeyi bu durumu bile
bile imzalamış, onaylamış ve yürürlüğe koymuştur. Çoğu zaman, ken
di Anayasasıyla çatışır gördüğü hükümler için sözleşmeye çekince
koymak ve iç hukukla dış yükümlülük arasındaki çelişkiyi görüp iç hu
kuktaki sonuçlan bu yoldan önlemek onun elindedir. Nitekim, Türkiye,
«İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesi »ne ek Birinci Protokolü onaylarken, söz konusu Protoko
lün 2. maddesine çekince koymuş ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 10 Mart 1954'te kabul edilen 6366 sayılı yasanın 3. maddesine
dayandırdığım belirtmişti. Sözleşme ve Protokol «tasdik» edilirken çı
karılan o yasanın 3. maddesi, Protokolün 2. maddesine rağmen 3 Mart
1924 tarihli ve 430 sayılı «Tevhid-i Tedrisat Kanunu»nun yürürlükte
kalmasını sağlamaktaydı. Çekince konmasaydı, «Devlet, eğitim ve öğ
retim sahasında deruhte edeceği vazifelerin ifasında, ebeveynin bu
eğitim ve öğretimi kendi dinî ve felsefî akidelerine göre tanzim etmek
hakkına riayet edecektir» diyen Protokolün 2. maddesiyle Tevhid i
Tedrisat Kanunu arasındaki çelişki «varlığı taraflarca kabul edilen,
dolayısıyla giderilmesi zorunlu olmayan bir çelişki» niteliği kazanmış
olmayacaktı.
O halde, bir devlet uluslararası bir sözleşmeyi imzalayıp onayla
yarak kendisi açısından da hüküm ifade eder duruma getirirken, koy
duğu çekinceler dışında, sözleşme hükümlerinin iç hukuktaki etkile
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rini büerek ve öngörerek bunu yapıyor demektir. Bu, uiusiararas] sözieşmelere yasaiardan biraz farklı, Anayasaya yaklaşım, en azmdan
Anayasaya yeni bir aniam ve yorum kazandırıcı bir ağırlık tanımak
oiuyor. Uiusiararası sözleşme hükümierinin Anayasaya aykırıiığı iieri
sürünmeyeceğine göre, o hükümieri de Anayasayia biriikte düşün
mek ve Anayasayı oniaria biriikte yorumiamak gerekecektir.
Bu nokta, hakiara ve özgürtükiere diskin yasaiarın Anayasaya uy
gunluğu denetienirken önem kazanıyor. Yasanın usuiüne göre imzaianıp onaylanarak yürüriüğe konmuş uiusiararası bir sözieşmeye göre
hak ve özgüriükieri daha da sınırlayıcı oiuşu, o sözieşmeyi Anayasa
sındaki hükümieri bilerek ve çekince koymadan kabui etmiş oian bir
devlette büsbütün göze batmaktadır. Deviet, sözieşmeyi kaoui eder
ken, Anayasasının o sözieşmeden daha sınırtayıcı oimadığım varsa
yarak, Anayasasını öyie yorumiayarak kabui etmiştir. Daha sınıriayıcı
oian yasa, devietin bu iradesiyle, yani —andiaşmaiarın onaylanması
nın uygun bulunuşuna ilişkin Anayasa hükümleri anımsanacak olursa— yasama ve yürütme organlarının ortak tercihlerinden oluşan ira
deyle çatışıyor demektir. Anayasa Mahkemesi nin Anayasaya uygun
luk denetimi yaparken bu iki irade arasında bir tercihte buiunması ve
sözleşmenin gerisindeki genişietici iradeyi yasanın gerisindeki sınıriayıcı iradeye üstün sayarak daha özgürlükçü bir Anayasa yorumu
getirmesi hem uiusiararası andlaşmaiara öze) bir yer tanıyan Anaya
sanın ruhuna uygun düşecek, hem de insan hakları konusundaki ulus
lararası gelişmelerin iç hukuka yansımasını çabuklaştırarak Anaya
saya yeni bir dinamizm kazandıracaktır.
Bu yansıma elbette Anayasaların yapılışı sırasında bir öiçüde ol
maktadır. Örneğin, 1982 Anayasasında «Kişi hürriyeti ve güvenliğikonusundaki 19. maddenin ikinci fıkrasındaki yakalanma ve tutuklan
ma koşulları nerdeyse kelimesi kelimesine, hattâ "vagabond- ya da
«vagrant- karşılığında kulianılan «serseri- deyimine varıncaya ka
dar, «İnsan Haklarının ve Ana Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Av
rupa Sözleşmesi-ndeki 5. maddenin koşullarını yansıtmaktadır. An
cak yeni Anayasa yapma fırsatı sık sık ortaya çıkmadığına, daha doğ
rusu bu fırsatın sık sık ortaya çıkması istenmediğine göre, uluslar
arası gelişmeleri bir ülkedeki Anayasa düzenine yansıtmanın yolu
Anayasa yorumlarını o ülkenin katıldığı uluslararası sözleşmeler yar
dımıyla yapmak olmaktadır.

Toplumun yaşamını çağdaş dünyayla uyumlu tutabilmenin yolu
da budur. Anayasalar ekonomik, sosyal ve özellikle siyasal bakım
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lardan belirli bir geiişme düzeyinin ifadesi oiabiiirier. Anayasaiarda
aynt zamanda yaşanmtş yakm geçmişin tepkileri de boica bulunur.
Ancak, Anayasaiarm yalntzca bu niteiikieriyie kalmalar) onian geç
mişe dönük, statik ve ktsır beigeier durumuna sokar. Buna karşıitk,
anayasalar) insan haklanna ilişkin uluslararast belgeler yoluyla ev
rensel gelişmelerle diyalog durumunda tutmak onlara belirli bir dina
mizm kazandtrabilir ve toplumdaki gidişin büyük insanhk macerastna
ayak uydurmastm sağlar.

Belki, tepki nitelikleri çok fazla ağır basan ve bundan ötürü geri
ye dönüş gibi gözüken anayasalara yeni bir canlıhk ve ileriye dönük
lük kazandtrmanm yolu da buradan geçmektedir. Uluslararast söz
leşmeler, başkalarmm bizi denetlemesine yolaçan belgeler olmaktan
önce, bizim kendi kendimizi aşmarmzt sağlayabilecek belgelerdir.
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