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Avrupa Birli¤i Anayasas› Vesilesiyle

AB-TÜRK‹YE ‹lißkileri
Üzerine Baz› De¤erlendirmeler

Avrupa’n›n yanl›ß› Türkleri tan›mamakla veya yanl›ß tan›makla da s›n›rl› de¤ildir. Asl›nda Avrupa Birli¤i, Türkiye’ye
önyarg›l› yaklaßmakta, “çifte standart” uygulamakta ve Türkiye’yi “kendi ç›karlar›” temelinde de¤erlendirmektedir.
alg›n›n temellendirilemezli¤ine dair düßüncelerimi dile getirmek
istiyorum. Türkiye’deki “AB alg›s›”n›n temellendirilemezli¤ine dair
düßüncelerimin dile getirilmesiyse, AB Anayasas› hakk›ndaki üç ana
görüße ve AB Anayasas›n›n ortaya koydu¤u siyâsî felsefenin
içeri¤ine ilißkin Avrupal› bak›ß aç›lar›na dayanacakt›r, ama önce
Türkiye’deki AB alg›s›n› ortaya koymak gerekiyor.
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G‹R‹Þ
‹lgi çekici bir târihî tesadüf olarak Türkiye Cumhuriyeti’in ilan›n›n
81’inci y›ldönümü olan 29 Ekim 2004’te AB üyesi 25 ülkenin devlet
ve hükûmet baßkanlar› taraf›ndan imzalanm›ß bulunan Avrupa
Birli¤i Anayasas›, hem Avrupa Birli¤i’nin niteli¤ini anlamam›z ve
hem de bu anlay›ß temelinde AB-Türkiye ilißkilerini
de¤erlendirebilmemiz bak›m›ndan çok önemli bir belgedir. AB
Anayasas›’n›n bu önemi, Avrupa Birli¤i’nin basit bir “ç›kar birli¤i”
olarak görülemeyece¤ini, bir kez daha ve neredeyse kesin bir vurgu
ile ortaya koymas›nda belirginleßmektedir. Ancak, AB Anayasas›n›n
önemi bununla da s›n›rl› de¤ildir. Anayasa, gerek yap›l›ß tarz› ve
gerek içerdi¤i demokratik siyâsî kat›l›m mekanizmalar› bak›m›ndan,
baßta anayasa ve kamu hukukçular› olmak üzere, siyâset bilimiyle
do¤rudan veya dolayl› biçimde ilgili olanlar›n ezberlerinde yer etmiß
bulunan konfederasyon ve/veya federasyon tipi “devlet
birleßmeleri” tiplerinden farkl›laßmaktad›r. AB Anayasas›, bu
bak›mdan da sadece dikkat çekici de¤il ayn› zamanda, öyle veya
böyle bir de¤er yarg›s› atfetmemizi kaç›n›lmazlaßt›rmas› anlam›nda
güçlü bir normatif boyutu bulunan bir düzenleme niteli¤i
taß›maktad›r.
Bu ba¤lam içinde, önce Türkiye’nin, 17 Aral›k 2004 zirvesi
sonras›nda tam üyelik perspektifini iyice pekißtirdi¤i Avrupa Birli¤i
ile ilißkilerinde varolan ve yayg›n kamuoyunu etkisi neredeyse
bütünüyle belirledi¤i halde pek de dile getirilmeyen bir “AB
alg›s›”n›n ortaya koyduktan sonra, AB Anayasas› vesilesiyle bu

TÜRK‹YE’DEK‹ “AVRUPA ALGISI”
Türkiye kamuoyunda, genel olarak “yabanc›lar”›n Türkiye’yi ve
Türkleri iyi tan›mad›¤›ndan, “kendimizi” iyi tan›tamad›¤›m›zdan hep
yak›n›l›r. Bunun bir di¤er tezâhürü, AB ile olan ilißkiler üzerinden ve
meselâ Türklerin yo¤un olarak yaßad›¤› baz› AB üyesi ülkelerde,
buradaki Türk mevcûdiyetinin, Türkiye’nin AB üyeli¤ine karß› yayg›n
bir kamusal muhalefeti besledi¤i ortaya ç›kt›¤›nda da
görülmektedir: Avrupal›lar “bizi” tan›mamakta; yanl›ß tan›makta;
hatta bir k›sm›, kendi ülkelerindeki “yabanc› –göçmen– ißçi” olgusu
üzerinden gelißtirdi¤i önyarg›lara göre “bizi” de¤erlendirmekle
yanl›ß yapmaktad›rlar.1
Avrupa’n›n yanl›ß› Türkleri tan›mamakla veya yanl›ß tan›makla da
s›n›rl› de¤ildir. Asl›nda Avrupa Birli¤i, Türkiye’ye önyarg›l›
yaklaßmakta, “çifte standart” uygulamakta ve Türkiye’yi “kendi
ç›karlar›” temelinde de¤erlendirmektedir. Asl›nda, Türkiye’nin AB
üyeli¤i neredeyse gerçekleßemeyecek kadar uzun bir zamana
yay›lmak istenmekte; bu zaman zarf›nda Türkiye’den “AB ç›karlar›”
do¤rultusunda
birçok
“tâviz”
kopart›lmakta;
henüz
kopart›l(a)mam›ß (hâlâ çözülmemiß K›br›s mes’elesi, Ermeni
iddialar›n›n gündemde tutulmas›, az›nl›k haklar› gibi) konularda da
“AB dayatmalar›” devâm etmektedir.
AB-Türkiye ilißkilerine yönelik bu muhakeme tarz›, aç›k bir AB
karß›tl›¤›na dönüßmedi¤i durumlarda bile, Türkiye kamu oyunda
yayg›n ve yerleßik bir zihniyeti, bir tav›r al›ß› ortaya koymaktad›r. Bu
muhakeme tarz›n›n ihmâl etti¤i soru, “biz Türk(iyeli)ler Avrupa’y› ve
Avrupa Birli¤i’ni ne kadar do¤ru tan›yoruz” sorusudur. Bu ihmâl,
asl›nda AB aleyhtarl›¤› gibi bir siyâsî tavr›n tam da göbe¤inde yer
almam›ß olsayd›, o kadar da önemli say›lmayabilirdi. Ama durum
böyle de¤ildir ve yukar›da k›saca özetlemeye çal›ßt›¤›m muhakeme
tarz›, Avrupa Birli¤i’ni âdetâ bir “ulus-devlet” gibi görmekte, Birlik’in
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kendi “ç›karlar›” do¤rultusunda Türkiye’ye yaklaßt›¤›n› varsaymakta
ve dolay›s›yla da Türkiye’nin de Avrupa’ya “kendi ulusal ç›karlar›”
do¤rultusunda yaklaßmas› (veyâ, hattâ uzaklaßmas›) gerekti¤ini ileri
sürmektedir.
‹lginç bir biçimde, Türkiye’nin AB üyeli¤i perspektifinin korunmas›
gerekti¤ini, Türkiye’nin AB üyeli¤i için üzerine düßen (ve esâsen
Türkiye taraf›ndan irâdî olarak taahhüt edilmiß bulunan) ekonomik
ve siyâsî reformlar›n yap›lmas›, uygulanmas› ve yerleßtirilmesi
yolunda kararl› bir biçimde ilerlemek zorunda oldu¤unu dile getiren
“AB yanl›s› tav›r” da, ço¤u kez, AB üyeli¤ini ulusal ç›karlar›n bir
gere¤i gibi sunmaktad›r. Bu sunum, meselâ K›br›s sorununun art›k
çözülmesi gerekti¤ini, Annan Plân›’n›n bu bak›mdan iyi bir öneri
oldu¤unu ileri sürürken, K›br›s’› Türkiye’nin AB üyeli¤i önünde bir
engel ve dolay›s›yla Türkiye’nin ulusal ç›karlar› aleyhine sonuç
do¤uran bir dert olarak alg›lamaktad›r.
Sonuçta, Türkiye kamu oyunda yayg›n olarak görülen ve hem AB
aleyhtarl›¤› ve hem de AB taraftarl›¤› olarak netîce üretebilen bir
muhakeme tarz›, Avrupa Birli¤i’ni “kendi ç›karlar›” olan bir varl›k
olarak alg›lamakta ve Türkiye’yi de bu varl›kla kurdu¤u ve kuraca¤›
ilißkilerde kendi ulusal ç›karlar›na göre hareket etmesi gerekti¤ini
düßünmektedir.
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“Ulusal ç›kar” kavram›n›n târihî ve mant›kî aç›lardan taß›d›¤› anlam
bulan›kl›klar›na ve bu kavram›n taß›d›¤› siyâsî otoriterlik
potansiyellerinin demokratik siyasetle ba¤daßmazl›¤›n›n içerdi¤i
mes’eleler yuma¤›na hiç girmeden belirtmek gerekir ki, Avrupa
Birli¤i Anayasas›, böyle bir klâsik “ulusal (devlet) ç›karlar(›)”
mant›¤›na göre düßünüldü¤ünde do¤ru dürüst anlaß›lamayacak
olan, önemli ve her bak›mdan yeni bir belge olarak karß›m›zda
durmaktad›r. AB Anayasas›’n›n ve bu Anayasa dolay›s›yla AB’nin
do¤ru anlaß›lmas› için birinci ad›m, Türkiye’deki yayg›n “AB
alg›s›”n›n temelini meydana getiren “ulusal (devlet) ç›kar(›)”
kavram›n› –hatta bu kavram›n vazgeçilmez yoldaß› olan “devlet
mant›¤›”n› [raison d’Etat-reason of State]- d›ßlayan (veya d›ßlamaya
haz›r) bir siyâsî dünya görüßüne sahip olmak ise, ikinci ad›m AB
Anayasas›’n›n ne tür bir tart›ßma süreci sonucunda ortaya ç›kt›¤›n›
bilmektir. Bu bilgi, (1) AB’nin Avrupal›lar taraf›ndan nas›l tasavvur
edildi¤ini ve bu ba¤lamda AB’nin tek ve türdeß bir tasavvur tarz›n›n
mevcut olmad›¤›n›; (2) Avrupa siyâsetindeki sa¤ (millîyetçi,
muhafazakâr, faßist, ›rkç›) ve sol (komünist, sosyalist, sosyal
demokrat, yeßil, çevreci, vb.) ak›mlar›n AB’yi tasavvur tarzlar›
aras›ndaki farklar›n netleßti¤i hususlar› ve (3) nihâyet, bunlar›n AB
Anayasas›’na nas›l yans›d›¤›n› kavarmakla anlaml› bir temele
oturtulabilecektir..

AVRUPA B‹RL‹Ú‹, NASIL B‹R B‹RL‹KT‹R?
Türkiye’deki yayg›n AB alg›s›n›n temelini olußturan “ç›kar” kavram›,
ilk anda ve yine yayg›n olarak “maddî” bir vurguya sahip
oldu¤undan, bu kavram›n Avrupa dillerindeki karß›l›¤›nda yer alan
“interest” sözcü¤ünün, yine maddî bir vurguya sahip bulunan,
örne¤in “faiz” ve buna yak›n anlamda “fayda, yarar, semere” gibi
anlamlara ek olarak, “ilgi, amaç, önemseme” gibi boyutlar›n› da

gözlerden saklamaktad›r. Böylelikle, ç›kar› salt “maddî” anlamda
düßünmeye yatk›n bir alg› kapasitesinin s›n›rlar› içinde kalarak
AB’ye ve AB-Türkiye ilißkilerine bak›l›nca, AB de öncelikle bir
“ekonomik birlik” gibi düßünülmektedir. Dolay›s›yla Avrupa Birli¤i,
Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u gibi
kurumlaßmalar›n târihî referanslar› da hesâba kat›larak, salt
ekonomik ç›kar ça¤r›ß›mlar›na göre ele al›nmakta ve –1970’lerin
sonlar›na rastlayan ünlü bir deyißi hat›rlat››rcas›na– Avrupal›lar›n
(onlar›n) “ortak”, Türkiye’nin (bizim) ise “pazar” olarak görüldü¤ü
yarg›s›n› sürdüren bir tarzda de¤erlendirilmektedir.
Oysa hâl böyle de¤ildir. En az›ndan ßu söylenebilir –ve de
söylenmelidir– ki Avrupa Birli¤i, bütün Avrupal›lar taraf›ndan bir
“ekonomik birlik” olarak görülmemektedir. Asl›nda bugün Avrupa
Birli¤i’ne ve bir AB Anayasas›’na varan sürecin baßlang›c›nda da
böyle bir perspektif bask›n de¤ildir. Avrupa Birli¤i, öncelikle, (1)
Avrupa’n›n kanl› savaßlar târihîne son vermek, Avrupa’y› bir “ebedî
bar›ß” alan›na dönüßtürmek, (2) bu amaçla ilißkili bir biçimde,
Almanya’y› zapturapt alt›na almak ve (3) nihâyet ve bu iki “siyâsî”
hedefe eklenen bir anlay›ßla “ekonomik büyüme ve refah›n”
gerçekleßtirilmesi için emin bir yol tesis etmek için tasavvur
edilmißtir. Bu tasavvurun devletlerin de¤il, halklar›n birlikteli¤ine
dayanmas› gerekti¤i vurgusuyla birlikte bir “siyâsî proje” niteli¤ine
sâhip k›l›nm›ß oldu¤u da hat›rlanmal›d›r.2
Bu ba¤lamda, k›saca vurgulamak gerekmektedir ki, modern
zamanlara geçiß olarak de¤erlendirmemizde bir sak›ncan›n
bulunmad›¤› XV. Yüzy›l sonlar›ndan itibâren insan, toplum ve devlet
(siyâsî-hukukî kurumlar ve bunlar›n felsefî-antropolojik temelleri)
üzerine yo¤un ve ço¤ulcu bir fikri çeßitlili¤e sahip bir Avrupa’da
üretilmiß olan “Birlik projesi,” “ç›kar” ve dolay›s›yla “çat›ßma”
merkezli dünyâ görüßlerine, gerçekçi oldu¤u gerekçesiyle câzip
gelen ve “insan insan›n kurdudur” deyißini bu ba¤lamda “ulusdevlet ulus-devletin kurdudur” diye anlayabilece¤imiz Thomas
Hobbes’un mâhiyeti itibâriyle savaß› gerektiren ön kabûlleri üzerine
inßâ edilmiß de¤ildir. Avrupa Birli¤i düßüncesini ve nihâyet bu

düßüncenin en son kurumsal ifâdesi olan AB Anayasas›n›
temellendiren felsefe, Kant’ta ve Kant’›n “ebedî bar›ß” fikrinde daha
do¤ru bir biçimde yakalanmaktad›r.3
Hemen belirtelim ki, Avrupa Birli¤i’ni AB Anayasas› ile
sonuçlanacak olan ve bu sonuç üzerinden kendi gelißme
do¤rultular›n› olußturaca¤› bir siyâsî proje olarak alg›laman›n,
Avrupa’n›n bütününde aynen kabûl gördü¤ünü söylemek, yine de
mümkün de¤ildir. Avrupa düßüncesinin târihî ve güncel çeßitlili¤i
içinde, Avrupa Birli¤i Anayasas› ile ilgili görüßlerin de, sonuçta
AB’nin bir “siyâsî birlik olma niteli¤i”ni reddetmeseler de, çok farkl›
düßüncelere dayand›¤› bilinmektedir. Bu görüßleri, esâsen Avrupa
Birli¤i’nin bir anayasaya ihtiyâc›n›n olmad›¤›n› ileri süren görüßler ile
AB Anayasas› lehindeki görüßler olarak ayr›ßt›rmak mümkündür.

“B‹R S‹YAS‹ B‹RL‹K OLARAK
AVRUPA B‹RL‹Ú‹’N‹N B‹R ANAYASAYA
‹HT‹YACI YOKTUR!”4

(demos)” olmad›¤›n› düßünmektedir. Böyle bir demos ortaya koymak
için, ister istemez, d›ßlay›c› kimlik unsurlar›na sahip bir “siyasî
topluluk” tasavvur etmek gerekecektir ki bu da AB bütünleßmesinin
gereklerine uymayacakt›r. AB’nin bir anayasaya esâsen ihtiyac› da
yoktur, çünkü biçimsel anlamda AB’nin gelißim dinamizmine uygun
düßmeyen kal›plar olußacak ve maddî anlamda “evrimsel
anayasa”n›n AB niteli¤ine uygun düßen nitelikleri ortadan kalkm›ß
olacakt›r.5

“AVRUPA B‹RL‹Ú‹’N‹N
N‹Ç‹N B‹R ANAYASAYA ‹HT‹YACI VARDIR?”6
Özetlenen ve asl›nda bir “ulus-devlet içi anayasa” anlay›ß›na
dayanan bu iki görüße karß›l›k, Jürgen Habermas’›n öncülük etti¤i
bir baßka görüß ise AB’nin bir anayasaya ihtiyâc› oldu¤unu ileri
sürmektedir. Habermas, AB’nin bir anayasaya ihtiyâc› oldu¤unun
gerekçesini, çok özet olarak aktarmak gerekirse, ßu noktalarda
vurgulamaktad›r: (1) Avrupa Birli¤i, asl›nda Avrupa ulusdevletlerinin “görkemli kazan›mlar›”n› ulusal s›n›rlar›n ötesinde
de geçerli k›lmak ve gelißtirmek zorundad›r. (2) Bu zorunluluk,
Avrupa bütünleßmesini basitçe bir “ekonomik ç›kar birli¤i” diye
görmemeyi de gerekli k›lmaktad›r. Avrupa’y› sadece bir pazar,
üstelik de “küreselleßmenin sersemletti¤i bir pazar” diye
görmemek, Avrupa’y› böyle bir sersemli¤in yarataca¤› çürümeye
terk etmemek gerekmektedir.
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Avrupa Birli¤i’ni bir siyâsî birlik olarak alg›lamak, bugün için art›k
ortak bir anlay›ß halindedir. Buna ra¤men, AB’nin nas›l bir siyâsî
birlik olarak görülmesi gerekti¤i konusunda farkl›l›klar vard›r.
Örne¤in, AB’nin bir anayasaya ihtiyac› olup olmad›¤› sorusunu ilk
gündeme getiren bilginlerden biri olan Grimm, Avrupa Birli¤i’nin
siyâsî niteli¤ini kabul etmekte, ancak bu siyâsî niteli¤in bir “AB
Anayasas›” ile sonuçland›r›lamayaca¤›n›, esâsen bunun gerekli de
Peki, bu gereklilik nereden do¤maktad›r diye sorulabilir. Sorunun
olmad›¤›n› ileri sürmektedir. Bu görüßün dayana¤›, bir anayasadan
yan›t› aç›kça normatiftir ve Habermas’›n daha geniß olarak ele
söz edebilmek için bir ulusun ve bir devletin olmas› gerekti¤ini
ald›¤› “modernlik” analizleri içinde yakalanabilir. Burada, elbette
kabul eden bir klâsik kamu hukuku anlay›ß›d›r. Buna göre, AB’nin
böyle bir analizin ayr›nt›lar›yla ilgilenmeye kalkmak söz konusu
hem “kavram›n tüm anlam›yla anayasa” denilen
de¤ildir. Ancak, ßu kadar›n› belirtelim ki,
böyle bir olußumu meydana getirebilecek bir yap›s›
modernli¤in siyâsî ifâdesi, modern devletin
Avrupa Birli¤i’ni AB
(bir
“Avrupa
Ulusu/Halk›
(demos)”
dayand›¤› hukukî normlar düzeninin meßrûiyeti,
bulunmamaktad›r ve hem de AB’nin siyâsî niteli¤i
Anayasas› ile
toplumun siyâsî özne olarak aktif kat›l›m›n›n
böyle bir anayasay› gerektirmeyen, klâsik bir
sonuçlanacak olan ve gerekli oldu¤u demokratik süreçlerle mümkün
uluslararas› örgüt, yani bir “ulus devletler birli¤i”
olmaktad›r. Bu süreçlerin geçerlili¤in ön ßart›
bu sonuç üzerinden
olman›n ötesinde bir anlama da sahip de¤ildir.
ise, “Avrupa ulus devletlerinin görkemli
kendi
gelißme
Avrupa Birli¤i’nin bir anayasaya ihtiyâc›n›n olmad›¤›
kazan›mlar›”nda yakalanabilecektir ki, bunlar:
do¤rultular›n›
düßüncesini, biraz daha farkl› bir biçimde ileri süren
(1) temel hak ve özgürlüklerin güvence alt›na
ikinci görüß sâhibi ise, bir di¤er kamu hukuku bilgini olußturaca¤› bir siyâsî
al›nd›¤› “hukukun üstünlü¤ü” (rule of law); (2)
olan Weiler’dir. Weiler’in görüßüne göre AB, hâlen
ekonomik refah ve e¤itim seviyesinin yüksekli¤i
proje
olarak
mahkeme içtihâtlar› ve doktrin yoluyla “maddî
ile belirlenen sosyal devlet kazan›mlar› ve (3)
anlamda anyasa” niteli¤i kazanm›ß bulunan “birincil alg›laman›n, Avrupa’n›n buna ba¤l› olarak, yurttaßlar›n elde ettikleri boß
hukuk” kurallar›na sahiptir ve bu bak›mdan bir “AB bütününde aynen kabûl zaman imkânlar› ve böylece kendilerini
Anayasas›” mevcuttur. AB üyesi devletlerin iç hukuk
gelißtirmek ve siyâsî iradelerini olußturmak (will
gördü¤ünü söylemek,
düzenlemeleriyle ihlâl etmelerinin mümkün olmad›¤›
formation) için mevcût olmas› gereken bireysel
bu tür kurallar, AB’nin dinamik, (gelißmeye,
yine de mümkün
serbestlik alan›.
yenilenmeye, yeni ßartlara uyarlanmaya yatk›n) bir
de¤ildir.
Habermas, Avrupa bütünleßmesinin bir ifâdesi
anayasaya sâhip oldu¤unu göstermektedir. Bunun
olarak AB’nin ilerletilmesi gerekti¤ini, bunun bir
ötesinde biçimsel anlamda bir anayasa yapmak
özgürlük
ve
bar›ß
idesi do¤rultusundaki gelißmeyi ifâde etti¤i için
hem mümkün de¤ildir ve hem de, yap›lmas› hâlinde bu dinamizmi
gerekli
oldu¤unu
ileri sürmekte, AB Anayasas›’n› da, yukar›da
engelleyecektir. Mümkün de¤ildir çünkü, Weiler de, Grimm gibi,
sözünü
etti¤im
ulus-devlet
yap›lar›na özgü kazan›mlar› ulus-üstü bir
böyle bir anayasay› ortaya koyabilecek bir “AB ulusunun/halk›n›n
berâberlik olarak kavranmas› gereken AB’ne taß›yarak
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kal›c›laßt›raca¤› için zorunlu bulmaktad›r. AB’nin bir biçimsel
anlamda bir anayasaya sahip olma ihtiyâc›, bu çerçevede, ßöyle
aç›klanabilir:
(1) AB, bir “siyâsî proje” olarak, evrensel ve kal›c› bir bar›ß›
hedeflemektedir.
(2) Böyle bir bar›ß, Kant’›n yaklaß›k iki yüzy›l öncesinden
seslendirdi¤i üzere, baßka ßeylerin yan›nda ve en temel
ihtiyaç olarak her biri birer “cumhuriyet” (respublicayurttaßlar yönetimi) olan devletler toplulu¤unu gerektirir.
(3) AB, bir ulus devlet de¤ildir. Bir “ulus devletler devleti” de
de¤ildir. Bu anlamda AB, ne bir “uluslararas› antlaßma” ile
kurulan bir “konfederasyon,” ne de farkl› devletlerin bir
“anayasa etraf›nda birleßti¤i” bir “federasyondur”.
(4) AB, anayasas›n›n bir “uluslararas› antlaßma” niteli¤i taß›mas›
yüzünden bir “konfederasyon,” üye devletlerin belli alanlarda
egemenliklerini AB organlar›na devretti¤i böylece ulusal
egemenlik anlay›ß›n›n ortadan kayboldu¤u, bir anayasa
etraf›nda birleßmeleri yüzünden de bir “federasyon” gibi
görünmekteyse
de,
konfederasyondan
“fazla”,
federasyondan da “az” bir birlik olarak nitelenmektedir.
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(5) Do¤rusu, Avrupa Birli¤i’nin, bir devletin yurttaßl›¤›n›
önceleyen, örne¤in etnik ve/veya dini unsurlarla bezeli
“kültürel kimlik”lerin yurttaßl›k için ön ßart olmaktan ç›kt›¤›;
bir siyâsî varl›¤a (burada AB’ne) mensubiyetin bireysel ve
iradi bir tercih olarak kabul edildi¤i ve bu anlamda Kant’a
daha yak›n duran bir yeni anlay›ß› anlatan özelliklerini görmek
gerekmektedir.
(6) Nitekim, AB Anayasas› da, ulus-devletlerin kendi iç
demokratik süreçlerini AB’nin bu nitelikleri aç›s›ndan gerekli
gören ama yeterli bulmayan, AB kurumlar›nda AB
yurttaßlar›n›n do¤rudan ve kendi ulus-devletleriyle ba¤lant›s›z
bir biçimde etkili olabilmelerine imkan veren, bu do¤rultuda
AB yurttaßl›¤›n›, ulus-devlet hukuku öncesi etnik ve/veya
dinsel kültürel müktesebât›yla tan›mlamayan bir “ulus-üstü
yeni yap›lanma” getirmektedir.
Bu ba¤lamda son olarak belirtmek gerekir ki, Türkiye’deki yayg›n
AB alg›s›n›n yanl›ßl›¤›, AB’yi bir “ulus-devletler devleti” olarak
görmek biçiminde devam etti¤i görülmektedir. Bunun bir tezahürü
de, Avrupa Birli¤i’nin anayasal bütünleßme sürecinin “bir
federasyona do¤ru gelißti¤i”nden bahisle ve Türkiye’nin “üniter
devlet anlay›ß›”na dayanan “ulusal egemenlik” temelli Cumhuriyet
yap›s›n›n, hukuki anlamda AB bütünleßmesinde yer almaya izin
vermedi¤i yarg›s›na var›lmas› türünden “pozitif hukuk”a uygun
görünen bir de¤erlendirmedir.7 Eklemek gerekiyor ki bu
de¤erlendirme, Avrupa bütünleßmesinin normatif gereklerini ve
art›k kendisi de bir pozitif hukuk hâline gelmiß olan Avrupa “ulus
üstü hukuk kurumlaßmas›”n› anlamaya izin vermeyecek bir
statükoculuk ile son bulmaktan baßka netice veremeyecektir.8
Ulus-devletin, bu ba¤lamda da ulusal egemenlik anlay›ß›n›n, buna
dayanan hukuki-siyâsî kurum ve süreçlerle birlikte, târihî ve
dolay›s›yla de¤ißmelerinin mukadder oldu¤unu bilmek; Avrupa

bütünleßmesinin, bu de¤ißimin irâdî olarak tercih edilmesi gereken,
normatif olarak savunulmas› elzem, insanî ve özgürleßmeci bir
gelecek perspektifi sundu¤unu iyi özümsemek gerekmektedir.
Türkiye’nin anayasa ve kamu hukuku felsefesini bu özümseme
sürecinde temelden de¤ißtirmesi de hem bir zorunluluktur ve hem
de bir “olmas› gereken”dir.
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