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BAYKAL* 

bZET 
Aurupa IJlifLi/llc~JIlc;;i (iJli'lIlli hir d6IlCIllC~'tC lmlllllllyor. Avrupa Birlixi'llill r.;iizJlleye r.;all$flX1 
CII (JIlCIIIli soruillardllil [)iri, Avrupa kililfiXi, Ille~ruiyet VC yapl araslIldaki ili~kiyi 

diizelllclllck ~cklillLlc or/Ilyu p/wllIk/a. Bil \'all§lllllda, Birlixin kurLinlsal yaplszl11 yellidcn 
§ekillcildirirkcll dClllo/ai/si vc ctldli i~lclji§ araslilda bir denge kllr1llak zorunda oldu(~u; r,;iinkii 
Aurupa Ilillklllrllnil sllilllkatini {mcak yamrll VI' bll§llnll bululllllaSl halinde sa(~layabilecexi, 
kllZi/nll/llomllll da mlcak sii rer,;lerilJ me§ru VI' dClllUkratik addedillllesi halilldc totl1linkar 
olarak llilclenebil('cc(~i g(irzi~iilJc yer veriliyor. Bu l){l(~llllllda, Anayasa Taslaglrz1n baZI oncmli 
yeniliklere !IeI' verine/de IJirlikte, IclirulIlsal yapllllli (jziinii vc dolayzslylll statiikoyu biiyiik 
61r,;iidc koruyan bir 1f(i1dll~l!Il il"crdi(~i saptalllaszrzdll bulullull/yor. 13irligin demokrasi ve 
siyaset ar,;zklarl, ailcilk Topllllllk y6nlcIIlillill kelldille 6zgii Ilitefigi ill' uyullllu, yenilikr,;i 
yakla$lIlllarla kapatllahilir. AB yelli ve 6zgiin bir siyasi yapldlr; bl.{ itibarla denlOkrasi, 
l7le~rlliyet Ill' siyasct gihi lWlllilanl da ()zglhl yakll7§lllllar gC/i§tirilmesini gerektirmektedir. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birligi Anayasasl, AVnlpa'mn Gelecegi Konval1siyollu, AB 
ve Al1l7yasala~Illi1, DCll/Okmtik Me§ruiyet, AB ve DCll/okrasi Ar,;zgl 

Future of the European Union: Problems Legitimacy, 
Constitutionalisation, and the Ultimate Goal of 
European Integration 

ABSTRACT 
Onc of tile pivotal isslies tIle Europeall Union is trying to solve right now is the link between 
identity, legitimacy and political order in Europe. This study argues that the Union will 
havc to strike a balance between democracy and efficiency while reshaping its institutional 
structure, as it can only secure tile allegiances of Ellropean peoples ifit is deemed to be useful 
and sliccessful by its citizens, while accolllplislllltCnts would only be regarded as satisfactory 
when the process is legitiJllate and democratic. This study illustrates that the Draft 
Constitution adopts the option of lI1aintaining the essence of tlIe status quo (IS regards the 
institutional structure. The delliocratic alld political deficits of tlze Union need to be bridged 
by illllOpativc approacizes ,ulziell are colllpatible with the unique qualities of the COlllmunity 
method. The EuropCllll Uilion constitutes a novel type of polity whiclz necessitates original 
approaclles to issues such as delllocracy, legitimacy and politics. 

Keywords: COllsti tu tioll of tlze Eu ropean Union, Conventioll on the Future of Europe, 
Constitutioilaiisiltion in the EU, Delllocratic Legitilllacy, Delliocratic Deficit in the EU 

Yrd. Do,. Dr., Ankara Hukuk Faki.lltcsi, Avrupa Birligi IClukuku Anabilim Dah. 

UillSllll'llraSI ilijkilcr, Cilt 1, Sayl 1, Bahar 2004, s. 119-153. 

119 



UI.USI.ARARASlili~KilEB 

Kazammlan, ejzglin yaplsl ve i;;leyi;;i ile yanm ylizyllhk tarihi bliylik cil<;lide bir 
ba;;an oyklisli olu;;turan Avrupa Birligi, giinlimlizde cinemli bir kav$ak 
noktasmda bulunuyor. Ozellikle, Merkezi ve Dogu Avrupa iHkeleri ile GKRY, 
Malta ve Tlirkiye'yi kapsayan mevcut geni$leme slirecinin ol<;egi ve niteligi 
Avrupa 13irligi'ni kendi gelecegini ve yaplsml biihin boyutlan ile gCizden 
gec;irmeye zOrlaml$ durumda. Geni;;leme ve derinle$me slirec;lerinin birlikte 
ilerleyi$i bir yandan Avrupa 13irligi ic;in yeni flrsat ve imkanlar sunarken, ate 
yandan da biitUnle$menin geli$imi ve tutarlIhgl aC;lsmdan onemli tehdit ve 
tehlikeleri blinyesinde banndmyor. Sciz konusu flrsat ve tehditlerle ba$a C;lkma 
kapasitesi ve yontemi Avrupa Birliginin gelecegini belirleyecek nitelikte ve bu 
itibarla hayati oneme sahip gorlinliyor. Avrupa 13irliginin slmrlanndan 
kimligine, amac;lanndan gorevlerine dek pek c;ok hususla ilgili sorular cevap 
bekliyor ve bir arada yamtlanmaya c;ah$lhyor. Tlim bu i'memli sorularm cevabl 
kac;mIlmaz bic;imde Birligin buglinkli yapIsl ve bu yapmm ba$anh ve ba$anSIZ 
unsurlanmn neler oldugu ile yakmdan ilgili. Ancak, belki de daha onemli olan 
nokta, Birligin gelecekte alacagl $ekH ve biitlinle;;menin nihal hedefinin nasll bir 
siyasi yap! olmasl gerektigi hususlan ile ilgili vanlacak sonue; ve c;ozlimlerin 
neler oldugudur. Avrupa Birligi nedir ve nasII bir yaplya donli$mektedir? Ve 
bu donii$limlin dogrultusu ve hedefi ne olmahdIr? 

i$te, him bu sorulara cevap aramak lizere 2000 Arahgmda toplanan Nice 
Zirvesi'nde yaymlanan Nice Antla;;masma ekli "Avrupa 13irligi'nin Gelecegi" 
Deklarasyonu He yeni bir sliree; ba$latIlml$ bulunuyor.! "Nice-Somasl Slirec;" 
olarak adlandmlan ve esasen Almanya DI$i$leri 13akam Joschka Fischer'in 12 
Mayls 2000 tarihinde Berlin Humboldt Universitesinde yapml$ oldugu tarihi 
konu$ma ile ba$ladlgl kabul edilebilecek bu sliree;, Avrupa 13irliginin yapIsmm 
ve geleceginin him boyutlan ile tartl$Ilmasma yol ac;ml$ durumda.2 

Elbette, Avrupa Birligi'nin yap lSI ve gelecegi ile ilgili tartl$malann 
blihinle$me hareketinin ilk adlmlanmn atJlmaya ba$landIgl II. Dlinya Sava;;l 
somasmdan bugline dek hie;bir zaman eksik olmadlgl rahathkla belirtilebilir. 
Ozellikle federalistler ve hliktimetIeraraslCllar arasmda A vrupa 13il'liginin 
niteligi ve nihai hedefi konusundaki bitmek bilmeyen tartl$ma biittinle$me 
stirecinin ba$langlcmdan beri slirtiyor. 13u tartI$ma A vrupa btihinle$mesinin 
niteligi ve hedefleri konusunda bil' UZla$l ve belirlilik bulunmadlgml gosterdigi 
gibi, btitlinle$menin dinamik ve esnek kal'aktel'ini ve stiree; olma niteligini de 

Nice Zirvesi Sonu<; Bildirisine ve Nice Antla;;masma ekli "Birligin Celecegi Hakkllldaki 
Deklarasyon"u i<;in bkz., http://www.europa.eu.int/council/off/conclu/index.htm. 

Joschka Fischer'in konu;;111asl ve bu kOnU$111ap <;e$itli a<;!lardan degcrlendirerek Avrupa Birligi'nin 
gelecegi tarti;;maSll1d 1$lk tutan bir kaynaga ornek oIarak bkz. Christian Joerges, Yves Meny ve 
Joseph H. H. Weiler (deL), What Kind of Constitulion for What Kind of Polity? Respollses to Joschka 
Fischer, San Domenico di Ficsole, European University Institute, 2000. 
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AIJ},Upll Birligi'llill Gelcccgi 

ortaya seriyor. Cerc;:ekten de A vrupa btiWnle;;mesi farkh Wr ve diizcylerdcki -
ulusiistii, ulus()tesi, ulusal, yerel, bc)!geseI, siyasaI, ekonornik, sekWrcl, 
toplumsal, kOltLirel- C;:lkarlann surckli vc dinamik bir pazarhk ve mtizakere 
slireci kapsarnlllda i~liyor ve ycniden yaratllIyor. ic;: ve eiI;; dinarnikler 
gerektirdiginde Avrllpa 13irligi bu ihtiyaca cevap vermek Lizere harekete gec;:iyor 
vc Wm bu farkh c;:!I<.arlan ortak bir noktada bulu;;turmaya ve belli oranda 
azamile;;tirmeye c;:a lI;;l yor. 

AB Konseyinin Nice Zirvesinde aC;:lklanan ve Nice Antla;;masma ekli 
"Avrupa 13irligi'nin Celecegi" Deklarasyonunun dngordiigO ve A13'nin 
yetkilerinden gCirevlcrine; kurumsal yaplsllllll daha etkili, verimli ve 
demokratik i;;Ieyi;;inden bLittinle~menin amac;:lanna vc nihai hedeflerine dek her 
konunun tartI;;JlrnaSll11 cingc)rcn sLirec;:, 2004 yIlma girdigimiz ~u gLinlerde son 
a;;amalanna ula:,;ml~ bulunmakta.1 2001 yIllllda isvec;: ve Belc;:ika Ddnem 
Ba~kanhklan tarahndan ba:,;latdan ve yiiri.itulen Avrupa'llIn gelecegi tarh:,;masl 
20m Arabk aymda Laeken Zirvesi ile yeni bir a~amaya girdi' ve 28 :;Jubat 2002 
tarihinde Avrupa'nm Celecegi Konvansiyonu adl verilen bir olu;;uma (:kinii;;W.! 
10 Hazi1'an 2003 gunu c;:ah;;malanm tamamlayan Konvansiyon, ba;;langlc;:ta 
sadece bir ihtimal ola1'ak o1'taya atIlan Avrupa Birligi ic;:in bir "Anayasa" 
hazlrlanmaSll11 Ba~kanhgll11 Ostlcncn Fransa eski Cumhurba:,;kam Valery 
Ciscard d'Estaing'in de ytinlcndirmesi ile gerc;:ege dtinLi~tLirerek "Avrupa ic;:in 
Anayasal Antla:,;ma Taslagl"lll 20 Haziran 2003 tarihinde Selanik'te gerc;:ekle;;en 
A13 Zirvesine sundu." 

i:,;te, bu "Anayasal Antla~ma Taslagl"nlll hazlrIanmasl olgusu ve bu 
haZlrhkta ya:,;anan siirec;:, "anayasa"ya neden gerek duyuldugu ve 
"anayasala;;ma"nm A vrupa biiWnle~mesi bal<.Immdan anlaml ve onemi bu 
c;:ah;;manm konusunu olu;;turuyor. Bu baglamda, "AnayasaI Antla;;ma 
Taslagl"nm simgescl anlammm ve bLitonle;;menin nihaj' hedefleri baklmmdan 
ta;;ldlgl dnemin ortaya konmasmIn, ic;:e1'iginin incelenmesinden daha beli1'leyici 
olacagl varsaynnmdan hareketle, aglrhk anayasala;;ma OlgllSU ve sLirecine 

, 
Nice Deklarasyonu ill' tart!~ilmas! (ingiirulen iincclikli alanlar; Avrupa Birliginin ve liyc dcvletlcrin 
yctki alanlanllln vc bu yctkilerin niteliklcrinin tam olarak belirlcnmcsi vc a<;!kiIga kavu;;turulmaS!; 
AB Tcmcl HakiM ~artl!JIn hukukl statusunun ve antla~malara dahil cdilip cdilmcycceginin tespiti; 
Kurucu Antla;;malann sadcil';;tirilmesi ve ulusal parlamentolann Avrupa blitunle;;mcsi i<;indcki 
rollcrinin bclirlcnmcsi olarak ortaya konmu~tur. Ancak, bu alanlar tahdidi olarak say!lma11l!;;, 
(jzellikle demokratik, saydam ve vcrimli/ etkili i$lcyen bir kurumsal yap!ya i1i;;kin bnlemlcrin de 
tart!$ma alanl,1rl!Ja dahil edilrncsi iingiirulmu$tLir. 

Konvansiyonun yap!s! vc i;;lcyi;;i ill' ilgili aynntIi! bilgi i<;in bkz. Culce Kumrulu, Avrupa'nl!J 
Celeccgine lli;;kin Konvansiyon", Allkara AVrtllJtl C::{/II~lIlIllart Dergisi, Cill 2, Say! 4, 2003, s. 163-191, 
Lars Hoffmann, "The Convention on the Future of Europe-Thoughts on the Convention Model", Jeall 
MOlilid Worklllg PIlPet'S, No 11/02, 2002 (http:; /www.jcanmonnetprogram.org/papers/); Editorial. 
"What is Going on at the European Convention", COIil/llOl1 Market Law Review, Cilt 39,2002, s. 677-681. 

Anayasal Antla;;ma Taslilg! mctninin tam,um 18 Temmuz 2003 tilrihinde AB Diinem Ba;;kanhglllil 
sunulmu;; bulunmaktadlr. Bkz. "Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe", The European 
Convention Secretariat, CONV850/03, Brussels, 18 Temmuz 2003 (http://www.curopean
convention.eu .int). 
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verilecek; Anayasal Antla~ma Taslagmll1 i<;e1'igi ise savunulan tezi kamtlamaya 
hizmet ettigi ol<;ude ele almacaktu. ~unku burada savunulacagl uzere, 
Anayasal Antla~ma Taslagl A vrupa Birligine i<;e1'ik baklmmdan gen;ek bir 
"anayasa" kazandlrml~ degildir; i<;e1'digi reformlann buyuk bcilumti de Birligin 
geni~leme e1'tesi a1'ta1'ak devam edecek olan me~ruiyet ta1'b~malan ile ba~a 
<;lkmasml saglamakta yetersiz kalacaktlr. Ancak, bu durum Av1'upa 
butiinle~mesinin yonteminden ve uluslarustU niteliginden kaynaklanmakta; 
Bi1'lik ger<;ek bi1' "federal devlet"e d()nu~medik<;e de surecek gibi 
gorunmektedir. Ancak, yine vurgulanacagl lizere, Avrupa Bi1'ligi'nin bir 
"Avrupa Birle~ik Devletleri"ne d()nu~mesi ne arzu edilecek, ne de ongc)ruliir 
gelecekte mumkun bir geli~medir. Avrupa Birligi bir "devlet" degildir ve btl 
itibarla herhangi bir devletteki demokrasi anlayl~uu ve mekanizmalanm aynen 
yansltIuasl beklenemez. DolaYlslyla Birlik, demokrasi, katrhm, saydamlIk, 
hesap verebilirlik, etkili ve verimli i~leyi~, politika a<;lg1 ve me~ruiyet 
sorunlanna Avrupa Birligi liyesi devletler ve hal klan tizerine il1~a edilen 
uluslarustii buWnle$me mantIgl i<;inde yeni ve ozgun yakla~lmlar ge1i~tirerek 
<;c)ztim bulmak zorundadlr. Anayasal Antla~ma Taslagl ise, bu konuda koklii 
bir <;ozHm getirmemekle birlikte, belki de bu yakla$lmm ilk belirtilerini i<;ermesi 
bal<:lmmdan ()nemlidir. 

Bu <;er<;evede, oncelikle, A vrupa bHWnle$mesi kapsammda anayasala~rna 
olgusunun ve sHrecinin anlaml ve niteligi ile son 10 yllda ge<;irdigi degi~im ele 
almacaktJr. Bu baglamda anayasala~ma olgusuna hukuki ve siyasi yakla$lmm 
parametreleri ortaya konacaktJr. Ardmdan, Avrupa Birligini yaplsl ve 
i~leyi$inde reforma gitmeye zorlayan ve anayasala$ma olgusuna bakl~taki 
degi~imin de nedenini olu~turan en onemli etkenlerden olan Birligin A vrupa 
vatanda$lanna olan uzakhgl ve demokratik me~ruiyet sorunu klsaca ele 
almacaktIr. Bu kapsamda, Birligin me$ruiyet sorununun C;::Jzumu a<;lsmdan 
Anayasal Antla~ma Taslagl'mn Hade ettigi anlam ile getirilen dtizenlemelerin 
ic;erigi ve niteligi incelenecektir. Son olarak ise, ortaya <;lkan metnin niteligi ve 
gelecegi ile butUnle$me sHrecmm gelecegine etkisi Hzerine bazl 
degerlendirmelere yer verilecektir. 

Avrupa Btitiinle~mesinde Anayasala~ma Olgusu ve Siired 

Gene! olarak Avrupa Birliginde anayasalaf,llUa olgusunun ve sHrecinin geli~imi 
a<;lsmdan oncelikle anayasa kavrammm neyi ifade ettigine bakmakta fayda 
vardlr. Bir tamma gore "Bir devletin kurulu~unu, orgtitleni~ini, iktidann el 
degi;;tirmesini ve bireylerin hak ve i5zgUrl-uklerini dUzenleyen kurallar butUnU fl6 

olan anayasa diger bir tamma gore, "devlet organlannm yetkilerini, egemen 

Erdogan Tezit;, Anayasa Huku/w, istanbul, Beta, 1996, s.134. 
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yetkilerin kapsam ve kullammlm belirleyen, devlet tasarruflannm ge<;:erliliginin 
ol<;:LisLinLi ortaya koyan, temel haldan ve bunlarm gLivencelerini katalog halinde 
dUzenleycn, gLicunU ve baglaYIcIbgllll halkll1 onaYllldan alan temeI kanundur."7 

Peki, bu tammlar 1;;lgmda, A vrupa Birliginin bir anayasasl ya da bir 
anayasaya gereksinimi var midIr? Bu sorunun cevablm bulabilmek i<;:in 
6tlcelikle A vrupa buWnlc;;mesinde anayasacll!gm uzerine im;la edildigi iki farkh 
temeli olu;;turan hukuki ve siyasi yakla;;nm ele almak gerekiyor. 

Bu baglamda Avrupa Birligi'nin anayasala;;ma sureci ilkinde hukuki, 
ikincisinde ise agIrhkh oIarak siyasi yakla;;lmm one <;:lktlgl ild farkh doneme 
aynlarak incelenebilir. ButLinle;;menin kurulu;;undan 1990'lann ikinci yansma 
dek Avrupa butLinle;;mesinin kurucu antla§malannm anayasa karakteri 
ozelliklc Avrupa Topluluklan Adalet Divanllllll i<;tihatlan <;er<;:evesinde hukuki 
bir kavram ve yakla;;lm olarak ortaya konmu;;tur.B OzellikIe Maastricht 
Antla;;masllllll onaylanmasl surecinde ya§ananlar ve Antla;;fnamn i<;erigi ise, 
Avrupa Birligini anayasala;;ma siirecini demokrasi ve me;;ruiyet sorunu 
baglammda siyasi bir yakla;;unla ele almaya ycineltmi;;tir. 

A;;aglda ()nce hukuki anayasala;;ma yakla;mm incelenecek; ardmdan 
anayasala;;maclhkta yeni siyasi yakla;;lm ve bu yakla§lml zorunlu krlan etkenler 
ele ahnacaktrr. 

1950'lerden 1990'lara: Anayasala~ma ve Hukuki Yakla~lm9 

Anayasala;;ma siirccine hukukj' yakla§lm uyannca, Avrupa Birligi zatcn 
anayasal bir hukuk diizeni olu§turmaktadu. Buna gore, Avrupa 
Topluluklannm kurulu;;u ile Topluluk hukuku adl verilen ve uluslarilstLi 
ozellik ve nitelikler gostercn yeni bir hukuk sistemi dogmu§tur. Her ne kadar, 
uluslararasl hukuka dayamlarak olu;;turuImu;; bu yeni hukuk sistemi, ilye 
devletlcrin uIusal hukukIanndan bazl unsurlan da bilnyesinde 
banndlrmaktaysa, hem uIusaI, hem de uluslararasl hukuk dilzenlerinden esash 
bi<;imde farklr ozellikler gostermektedir. 

--------------
7 llIack's Law Oiclionary (Ocfil1iliolls of Ihe Terll1s alld Phrases of AlI1erican alld English Jurisprudence), 6th 

Edition, 1990; Jean-Claude l'iris, "Does the European Union Have a Constitution? Does it Need One?" 
Europeall Law I<.eview, Cilt 24, 1999, s. 558'den almb. Aynca "collstitulioll" kelimesinin ta~l(hgl farkh 
anlamlar i<;in bkz. Joseph, H. H. Weiler, The COllstitutioll of Europe" 00 the New Clolhes Have an 
Elllperor 7 ", Cambridge, Cambridge University Press, 1999, s. viii. 

Bu konuda aynntdl bilgi i<;in bkz. FUsun Arsava, "AB'nin Anayasaya ihtiyaCl Var MI?", Mercek, Cilt 
7, Sayl 26, 2002, s. 12-26; FUsun Arsav3, "Kurucu Antla~malann Avrupa Birligi Anayasasma 
DbnU~mesi", A'J'A UM Hiillen, Yll 2, Say I 2, 2002, s. 2-3; GUnther Frankenberg, "The Return of the 
Contract: Problems and Pitfalls of European Constitutionalism", European Uw Journal, Cilt 6, No 3, 
2000, s. 257-276; Paul Craig, "Constitutions, Constitutionalism, and the European Union", European 
L.aw Journal, Cilt 7, No 2, 2001, s. ]25-150; Joseph H. H. Weiler, "Transformation of Europe", Yale Law 
JOIi rlllIl, Cilt 100, '1991, s. 2403-2483. 

l3u bblUm, Sanem l3aykill, AT If II ku hll1 II 11 Etkili Bi~ill1de Uyglllal1llJasl ve Bireysel Haklar, Ankara, 
ATAUM Ara~tJrJna Dizisi No '14, 2002, I. BolUm'den uyarlanml~tlr. 
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Topluluk hukuk duzenini geleneksel uluslararasl hukuktan aYlran iki ternel 
ve ozgiin unsur; 

"ilgi1i ulusal organlardan kendilerine gc<;en dev1et yetkilerine benzer 
yetkileri kullanrnak iizere kuru1an bagul1s1z ve ozerk yasarna, yiirUtrne ve 
yargl organlannm varhgl ve; 

"birey1erin, iiye devletlerle birlikte bu yeni hukuk diizeninin siijeleri 
konurnuna yukseltilrnesidir. lO 

Bu iki ternel unsur aym zarnanda, Topluluk kurucu antla;;rnasmm anayasal 
niteliginc de i;;arct etrnektedir. Doktrinde pek <;ok yazar tarafmdan da 
belirtildigi iizere, bugun arhk Topluluk kurucu antla;;nlasl vc revizyon1an, 
u1us1ararasl hukukun ongordugii yazdl rnetinlcr olrnanlll <;ok otesine ge<;erek, 
Avrupa butiinle;;rncsi surecinin ternel kurucu be1geJeri olarak anayasal bir 
nitelik kazamm;; kabul edilrnektedir.l1 

Topluluk kurucu antla;;rnasmlll ve gene1 olarak Topluluk hukuk diizeninin 
anayasal nitelik kazanrnasllldan kaslt, sadece egernen devletleri baglayan bir 
dizi hukuki ant1a;;rnadan, ister karnu, ister ozel nitelikli olsun, Top1uluk 5mlrlan 
dahilindeki tiirn birey1ere hak ve bor<;lar ongorebilen dikey olarak butiin1e;;rni;; 
bir hukuk1 diizene dogru ya;;anan degi;;irn siirecidir.12 Bu siire<;te, Topluluk 
tasarruflan i<; hukuka aktanla1'ak , iiye devletlerin yiiriihne ve yargl organlan 
tarafllldan u1u5a1 hukuk kurallan gibi uygulamr hale gclrni;;tir. Bu siire<;, 
kurucu antla;;rnalarda ongoru1rnerni;;tir ve yarglsa1 iradenin bir sonucudur. 

Nitekim, Top1u1uk hukuk diizeni, uye devletler iizerinde, kendi 
anayasalanndan ve hatta belki de Toplu1ugu kuran antla;;rnalardan bagll11s1z 
olarak baglaYlcl etkiler dogurrnaktadlr. Bunun nedeni, kurucu antla;;rnalann ve 
Topluluk hukukunun genel ilkelerinin bireyler ve kururnlar iizerinde, 
uluslara1'asl hukukun bi1' pan;asl ola1'ak degil, biiyiik olC;iide kendine yeterli 

iO A. G. Toth, "The Individual and the European Law", II/tematiollal alld Comparative Law Quarterly, Cilt 
24,1975, s. 659. 

11 Topluluk hukukunun anayasal niteligi ile ilgili olarak bkz. ornegin, Karen Alter, Establishillg file 
Suprell1acy of European Law-The Making of all IlIlematiollal Rule of Law ill Europe, Oxford, Oxford 
University Press, 2001; Pavlos Elcftheriadis, "Aspects of European Constitutionalism", Europeall Law 
Review, Cilt 21, 199f" s. 32-42; Federico Mancini, "The Making of a Constitution for Europe", C0ll111101l 
Market Law Review, Cilt 26, 1989, s. 596-614; Eric Stein, "Lawyers, Judges and the Making of a 
Transnational Constitution", American Journal of Illtematiol1al Law, Cilt 1, 1981, s. 1-27; Weiler, "Tile 
Transformatioll of Europe", s. 2403-2483; Joseph, H. H. Weiler, ''The Reformation of European 
Constitutionalism", Journal of C01111110n Market Studies, Cilt 35, No 1, 1997, s. 97-131; Joseph H. H. 
Weiler ve Ulrich Haltern, "The Autonomy of the Community Legal Order-Through the Looking 
Glass", Harvard Illternational Law Joumal, Cilt 37,1996, s. 411-448. 

12 Alec Stone Sweet, "Constitutional Dialogues in the European Community", Joseph H. H. Weiler, 
Anne Marie Slaughter ve Alec Stone Sweet (der.), The Eu/'Opeal1 Court and the National Courts, 
Discipline and Jurisprudellce, Oxford, Hart Publishing, 1997, s. 306. 
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yeni bir hukuk dtizeninin kurucu metinleri olarak baglaYICI etki dogurmasldlr. 
Yukanda da i~aret ediJdigi tizere, bu donti~tim, politik muzakerelerin sonucu 
olarak degil, tamamen kurucu antla~malarm Avrupa Topluluklan Adalet 
Divam tarafmdan zaman i<;:inde a~amah ve dikkatli bi<;:imde yeniden 
yorumlanmaSl ve degerlendirilmesi ile ger<;:eklt~~mi~tir. Bu devrimsel degi~imin 
anahtan ise, AT Antla~masmm en ust hukuk kaynagl olarak kabul edilmesi, bir 
<;:e~it "Avrupa Anayasasl" olarak benimsenmesidir. Bu geli~me, TopIulugun 
kendi temel hukuk kaynagma, ya da diger bir ifade iIe anayasasma ve boylece 
kendi normlar hiyerar~isine sahip olmasma; bu sayede de kendine ozgti, 
baglmslz, yeni bir hukuk dtizeni kurmasma imkan vermi~tir.13 

Topiuluk kurucu antla~masmm anayasal niteligi, soz konusu antla~manm 
Topluluk kurumlannm, bir yandan, birbirIeriyIe, ote yandan ise, tiye devletler 
ve onlann yetkili makamlan ile ili~kilerini ve yetki alanlanm dUzenleyen temel 
ve hiyerar~ik a<;:ldan en tepedeki normlar bUtunU olmasml ifade ederken; aym 
zamanda da diger tum TQpluluk mevzuatmm kendisir,e uygun olmasl 
gerektigini belirtmektedir. Boylece klasik bir devlet anayasasmda yer alan 
yasama, ytirtitme ve yargl organlannm yapIlan, i~leyi~leri, gorevleri ve yetkileri 
ile birbirleri ile olan ili~kilerini d lizenleyen hiiktimlere Avrupa biihinle~mesinin 
kurucu metinlerinde de rastlandlgl belirtilebilir. Aynca, Amsterdam 
Antla~masl ile Avrupa Birli~';i Antla~masma eklenen 6/1 maddesi ile, klasik bir 
anayasada yer alan ve ilgili siyasi yapmm/ devletin niteliklerini belirleyen 
normlara benzeyen bir hiikiim kurucu antla~malara dahil edilmi~ 

bulunmaktadlr. ilgili hiikUm uyannca "Birlik, Dye Devletlerin ortak ilkeleri 
olan c)zgiirli.ik, demokrasi, insan haldan ve temel ozgUrliiklere saygl ve 
hukukun iistunliigii ilkcleri iizerine inE;>a edilmi~tir." Aynca, temel haklarm 
korunmasl ile ilgili diizenlemeler14 ve Avrupa Birligi vatanda~hgl ile ilgili 
hUktimler l5 de kurucu antla~malann anayasa karakterini gu~lendinnektedir. 
Ancak, bunun da ()tesinde kurucu antla~mamn anayasal niteligi, Uye devlet 
vatanda~lanll1 bu yeni hukuk dUzeninin sUjeleri konumuna getirmesi ve onlar 
i<;:in hem AB kurumlanna, hem iiye devletlere, hem de diger bireylere kar~l i1eri 
siirebilecekleri hak ve yiikiimliiliikler ongormesinde ortaya <;:lkmaktadlr. 

Bu yeni hukuk diizeninin, uluslararasl antla~malar araClltglyla kurulmu~ 
olmasma ve bu nedenle de antla~maya taraf devletler arasmda kar~Illkh hak ve 
yUkumliiliikler ongijrmesine kar~lhk, soz konusu devletler arasmda geleneksel 
bir i:;;birligi ili~kisi tesis etmenin Mesinde unsur ve ama<;:lar ta~ldlgl Adalet 

13 Elcftheriadis, II Aspects oj European Constitutionalism!!, s, 34-35, 

14 Avrupa Birligi Antb~l11aSI 6/ II. madde uyannca, "Birlik, 4 KaSll11 1950 tarihinde Roma'da imzalanan 
AZ'wpa illsall flaldan lie Tellle! C)zglirliikleri Sdzlc§lIlcsi ile garanti altma alman ve Topluluk hukukunun 
gene! ilkcleri olarak Dye Devlctlcrin ortak anayasal geleneklcrinden kaynaklanan temel hak!ara 
sa ygl gosterir." 

15 Birlik vatanda~lJgI i~in bkz. kurupa TopluluguJ1/l KIIJ'1lI1 Alltla~lIla, ikinci Bolum, md. 17-22. 
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Divamnlll Vall Gelld ell Loos karannda aC;lk ve kesin bir bic;imde ortaya 
konmaktacl1r.I" 

Divanm sbz konusu karan uyannca; 

... Topiuluk, Liyc dcvlctlerin kendisi YLlrLlnna belli alanlarla s1111rll da oIsa, cgcmcn 
yctkilcrini slmrlachklan ve sLijelcri sadece iiye devlctlerdcn degil, aym zamanda 
onlann vatanda:;;lanndan cia olu:;;an ... yeni bir hukuk dUzeni tc:;;kil etmcktcdir. 
Dolay1s1yla, Topluluk hukuku, Oyc dcvlcticrin kanunlanndan bLlgllllSlZ olar,lk 
bircylcrc sadccc yOkLimIiili.ik (ingi.Wlnckic kalmaz, ayn! zc1manda, onIMa, hukukl 
statoicrinin bir parc;as1 haline gclcn haklar da tamr. Sbz konusu h,1klM isc, sadccc 

AntIa:;;l1la tarafllldan ac;Il<.c;a ongcirUIcn hallcrdc dCf~il, aym zamanda Antlagmanm 
iiye devlctier ve Topluluk kurumlannlll yam Slra, bireyler i<;in a<;1k<;a bclirlcnmi:;; 

yiikomli.ili.ikler cingcirmcsi halindc de dogar. 17 

Topluluk hukukunun Uye dcvletlerin hukuk kurallan kar;;JslIlda iinceligini,IH 
Topluluk hukuku c;crc;evesinde teme! haklann korunmasll1l1l bir Topllllllk 
hukuku genel ilkesi olu~turdugunu ve bireylcrin temel haklannll1 bu hukuk 
dUzeni tarafmdan teminat altllla almchgml,'0 AB kurumlan ve erkleri arasl 
ili;;kiledil Topluluk yetkisinin kapsam ve boyutlann121 ortaya koyan kapsamh 
Adalet Divam ic;tihadl da bu hukllk dLizeninin anayasal niteligine i~aret eden 
olgular olarak yorllmlanmaktadlr. Divan, aynca, Les Verts karannda 21 

Toplulugun bir "hukuk toplulugu", kurucu antla~lT\anm cia bir "anayasal ~art" 
niteliginde oldugunu aC;lkc;:a belirtmi~tir. 

OO\aylslyla, Avrupa'nm ~ekli ve siyasi olarak olmasa bile ic;crikscl ve hukuki 
olarak anayasal nitclikli hukuki metinleri ve anayasal bir dUzeni vardlr. Bu 
dUzen zaman ic;:indc, sUrec;sel olarak ortaya C;lkml~tlr. Eriksen'in de belil\ttigi 
gibi Avrupa Birligindc kolektif karar almayl saglayacak yasama, yUrUtme vc 
yargl organlan ve bunlar arasmda bir giic;ler aynhgl ve dengesi sistemi, ortak 
kural, deger, nornl ve prosedUrlerden olu~an bir 'acqllis COllllllllllalitairc ' 

(Topluluk miiktcsebatI) fiili olarak mevcuttur; ancak bu anayasal cWzen uye 

----------
," 26/62 Van Cend en Loos v. Nederlandse Administratie der Bclastingcn (1963) ECI{ I. 
17 Ibid. 

1H 6/64 Costa v. ENEL (1964) ECI{ 585. 

10 29/69, Stauder v. City of Ulm (1969) ECR 419, 11/70, Internationalc Ifandcllsgcsselschaft (1970) ECl<. 
1125,4/73, Nold (1974) ECl<. 491, 5/R8, Wachauf (19R9) ECR 2609; C-260/89, El<.T (1991) FCR 1·2925, 
C-168/91, Konstantinidis (1993) ECl<. 1-1191. 

20 138/79 Roquettc Freres v. EC Council (lsoglucosc clavasl) (19RO) ECI{ 3333, C-70/88 l'clrli,lment v. 
Council (Chernobyl dav,lsJ) (1990), ECR 1-2041. 

21 22/70 Commission v. Council (ERTA) (1971) ECl<. 263; C-3,4 & 6/76 Kramer and Others (1976) ECR 
1279. 

22 Craig, "Collslill/lioIlS, COllslill/liolllllislll, IllId til<" Europellli Lillioll", s. '128-135; Weiler, "Tmllsfo/"l/lIlfioll of 

Europe", s. 2403-2483; Weiler, "Tlte l\etimllafioll of Europeall COllstiluliollalislll", s. 97-102. 

2\ C-294/83 Les Verts v. Parliament (1986) ECl{ 1339. 
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devletler tarafmdan res men ve a~lk~a kabul edilrnedigi gibi, yarglsal ic;tihatla ve 
gereksinime tabi olarak in~a cdildigindcn gerekli butunliik ve tutar!JlIktan da 
yoksundur. CI 

Bu yakla~lI1l11' sonucu olarak Nice Antla~masma ekli "Avrupa Birligi'nin 
Gelecegi" Deklarasyonu ve Lackel1 Zirvesi Sonuc; Bildirisine ekli "Avrupa 
Birligi'nin Celccc?;i" Deklarasyonu ilc antla~malann basitle~tirilmcsi, yani SC)z 
konusu anayasal yapmm sadclc;;tirilmesi vc rcvize edilmcsi i)ngi)rLilmu~ 

bulunmaktaclIr. 13c)ylccc daha tutarlI ve butllnlilk]u bir anayasal mctne 
ula:;;dmasl hedcflcl1mcktcdir. Ancak, Avrupa'nm Cclccl'/;i Konvansiyonu ill' 
ortaya ~Ikan "anayasa" metni bu tal'z bil' kodifikasyon ve sade]e:;;tirrnenin ~ok 
iitesinc giden anwc;lan gcn;:ekll'~til'meye yiineliktir. Anayasal Antla~ma Taslagl 
ilL' yapIlmaya l~alI~I1an Avrupa ile vatanda;;lan al'asmdaki uzakhgl kapatmak, 
Birligin demokl'asi a~lgl ve rne~ruiycti konusundaki tartl~rnalal'a bir son 
vermektir. i:;;tt', 1990'l21nn ikinci yansmdan itibaren ol'taya C;lkan ve siyasal, 
simgcsel c)zelligi vc toplLlm muhendisIigi niteligi aglr basan bu ycni 
anayasala~ma anbyl~llllll geli;;imi ve niteliklcri a;;aglda cle alll1acaktlr. 

1990'lar: Mc§ruiyet Saglama ve Siyasi Toplurn/Halk Yaratma Araci Olarak 
Anayasala§ma Silreci 

1990']ar A vrupa butLinle:;;mesi aC;lslndan her bakllndan bir yenilenrncyi ve 
dcgi~irni ifade eder. Ekonomik bilti.inle~menin en ileri a~amalanllln Ekonomik 
Parasal Birlik ve tek para birimi-Euro- kapsammda tamamlanmaya 
ba;;lamasmdan siyasi birlige dogru ilk somut adllnlann atIlmasma; Demir 
Perdenin Ylkdmasl ile eski Dogu Blok'u illkclcrine Liyclik pcl'spektifi verilmcsini 
ic;eren mevcut gcni~le!l1l' sul'ecine dek blHunlc~menin kendi j~ dinamiklerinin 
yam sua ell;; dinamikler de Avrupa biHunle~mesinin gbrulmemi~ bir hlzla 
mcydana gclen gc1i~rnclcrc ayak uydurmak i.lzere kendisini yenilcme c;abasll1a 
giri~mesine yol ac;tl. 

i~te, bu c;aba kapsammda buWnle~menin ba~langIClIldan beri mevcut ol21n ve 
Wm reformlara kar~m bil' wrlu kapatllamayan; 90'lal'da ise bLiWnlqmenin 
siyasi ybnclimi ile farklI bir nitelik kazanan demokrasi a~lgl ve me:;;ruiyet 
sorununa c;bzlim bulunmasl da gundcmi gittikc;c daha fazla me;;gul edel' hale 
geldi. Yeni anayasala~ma anlayl~l ve bu yakla$lm ~er~evesinde Konvansiyoll 
sureci sIl'asmda ortaya C;lkan Anayasal Antla;;rna Taslagl da bu dcmokrasi a~JgI 
ve demokratik !1le$ruiyct eksikli~~i sorununa ~c)zijm getirme iddiasllli ta~lyor. 
DolaYlslyla, once Avrup21 Birliginde demokrasi a~lgmm farklJ ybnlel'ini ve 
gc)l'unumlerini cle alacak; yeni anayasala~rna anlayl~lmn ortaya ~lkl$mda vc 
arna<;:lanan mctnin tcmclinde Avrupa Birliginc gel'ekli demokratik mc~ruiyeti 

.-------------_._--_._--_.--
:!,~ Erik ()ddvar Eriksell, "T('chnocratic or Dl'nl0cratic COVl'rf1l1J1CC

I
!, J Itlrvtlrd Jeall MOJillct Working Papers, 

No 6/01, 20ll! (http:/ /wwlI'.jeanmonnetprogram.org/papcrs/), s. 11-12. 
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temin etme ve Avrupa vatanda:,;lannm destegini arkasma aJmaslm saglama 
gereksiniminin yattlgml ortaya koymaya c;ah~acaglz. 

Avrupa Birligi'nin Kendine bzgu Yaplal ve Demokratik Mer;;ruiyet Sorunu 

CunOmOzde tUm Batl ulkelerinde dcmokratik sistemlerdc sancllar ya:,;anmakta, 
demokrasi kavraml tartJ:,;dmaktachr. Avrl1pa Birligi Komisyonu da 20m yllmda 
yaymlachgl "Avrupa'da Ybncti:,;im" ba:,;bkh Beyaz Kitabmda aym olguya i:,;arct 
edcrek demokrasi konusunda ya:,;anan hayal kmkhgmm sadece A vrupa'ya 
bzgu bir hastahk olmacllglm belirtmi:,;; bununla birlikte bu durumun Birligin 
kendinc ()zgij niteliginin ve nihal :,;eklinin, cografi slmrlannm, siyasi 
hedeflerinin ve yetkilerinin Oye devletlerle payla:;;nTIl konusl1nda ()zel gerilim 
ve belirsizlikleri ic;erdigini de vurgulaml:;;tJr. 2s Ccrc;ekten de Avrupa Birli);i, 
bugi..inkLi niteligi itibariylc, kendine iizgLi bir kurumsal yaplya ve i:;;leyi~e 

sahiptir. 13irlik, 'Oye devlctlcr' ve 'halklan' ~cklinde Hade cdilebilecek ikili bir 
dcmokratik me:;;ruiyct temeline daYimmakta, ancak bu mc:;;ruiyet anlaYl:;;l 
Birligin bugLil1kLi w gelccekteki gcrcksinimlcrine cevap vcrmektc bLiyOk blC;lide 
yetcrsiz kalmaktadir. Bu c;erc;cvede, a~aglda iincelikIe 13irligin kurumsal yaplsI 
klsaca ele almacak, ardmdan da bu yapmm yol ac;tlgl dennkratik me;;ruiyet 
problcmi c;c~itli yiinleriyle ortaya konulacakhr. 

Avrupa Birligi'nin Kurumaal Yapial 

Avrl1pa bliti.inle~mesinin kurumsal yaplSl esas itibariyle uluslarlistliWk ile 
hliklimetleraraslcIllgm birarada b111undugu "Topluluk Yi)ntemi" adl verilen 
kcndine ozgLi bir uygulamaya dayalIdlr. 2

(, Bu c;erc;cvedc, bLirokratik, baglInslz 
ve 111usiarlistU niteligi aglr basan Komisyon, karar dnerilerini haZlrlama ve 
sunma konusunda mOnhaSlr yetkiye sahip kIimml:;;tIr. Siyasi bLitUnle~me 

si.itunlannda ise Komisyon karar ()ncrilerini hazlrlama konusundaki yetkiyi 
Liye devletlerle payla~rnaktadlr. Komisyon, tUm liye devletlerin temsilcilerinin 
yer aldlgl ve liye devletlcr ile Avrupa Parlamentosunun birlikte atadlgl, ancak 
asIa ulusal c;!l<arlan korumayacaklan, blitUnlc~menin C;lkarlanna hizmet 
edeceklcri yc)nlinde yeminle giircvc gelen, biltiinle~menin ilerletilmcsi dl~mda 
siyasi bir y()nelimi veya programl olmayan -·bu baglamda demokratik 
me~ruiyeti de tiJrtI~malI- teknokratlardan oluqrnaktadlr. Atanmalannda liye 
devletlcrin rolLi olsa bile, gbrcvdcn almmalan ancak Avrupa Parlamcntosunun 

-----------------
25 European COIl111lissioI1, European CO'llCriWilce: A White Paper, C(jM(2001) 428, BrOksct 25.7,200'l, 

y(jneti~im [lcyaz Kitabl, Birligin daha dl'l11okratik vc ctkili i~lcyi~i a<;lslndan kurucu antla~ma 
degi~ikliginc gidilmeksizin vapilabilecek rcformlarla i1gili Komisyon (jncrilcrini i<;crmektcdir. 

,,, Cenci (llar,lk kllrumsal yapl ve "T(lplllluk Yeintemi" hakkll1da bilgi i,in bkz. Helen Wallace ve 
William WallaclC (der.), Policy Milkillg ill tlie Ellropeall Ullioll, 4. B., Oxford, Oxford University Press, 
211011, s. 3-37. 
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guvensizlik oyuyla ve heyet halinde mumkun olabilir. Tum bu kurallar, 
Komisyonun yurtitnw, idari denetim vc yasamaya ili;;kin gbrevlerini ycrine 
getirirken mumkun oldugu ()IC;-lide bag1l11slz ve tarafslz olmaslnl, tUm uye 
devletlerin ternsil buldugu bir kurum olmakla birlikte her turlu rnenfaate c$it 
derecede uzak kalmasll1l saglamaya ybncliktir. 

Avrupa Parlamcntosu ise ba;;Ianglc;-ta kendisi lC;-ln c)ngc)rulen yetkilcri ve 
dam;;ma nitclikli yaplyl bugun ic;in oldukc;-a a;;ml$; bzclliklc ortak karar vc onay 
usulLinLin uyglilanchgl alanlarda yasama faaliyctini Bakanlar Konsl'yi ill' 
birliktc gcrc;-cklc;;tirir hale gclrni~tir. Parlamcnto liye devletlcrin halklannm 
demokratik menfaatlerinin butUnlc~mc surccinde temsil edilmcsine imkan 
saglayan, blihinle~meye demokratik me$ruiyet ve denetim temin eden, 
ulusIarlistLi nitcliktc bir kUr1ll11 olarak ortaya C;-lkrnaktadlr. Yasarna faaliyetinc, 
ilgili konu ~'('rc;-cvcsjndc ()ngi.irlilcn usul uyannca, farkh derccelerde i$tirak 
ctmcktedir. Komisyon tizcrindc, en ()ncmlisi guvensizlik oyu ill' gc)rcvden 
almak ve atanmaSl11d onay vermck $eklindc bcliren bnl'mli denetim yetkill'ri 
kullamrkl'n, Bakanlar Konscyi Lizcrindeki denctim yetkileri sll1lrl!clIr. Bundan 
ba~ka, siyasi blitlinlc~l11e slitunlannda Parlamentonun yctkilcri son derccl' 
smlrlJ tlltulmu$ olup, bu alanlarda bilgilcndirilmcsi dl~mda bir katdlll1l 
bulunmamaktild lr. 

Bakanlar KC)Jlseyi lSl' blitUnlc~mc c;-nc;-cvl'sinde Liye devlctlcrin temsil 
l'dildigi kurum kOllul1lundaclir. Kompozisyonu liyc dcvletlcrin bakan 
duzeyindc tl'lllsilcilerindcn I1lcydana gelrnekte ve yasama faaliyctini nihai 
olarak gerc;-cklc$tirl'n kururn olarak AB kurumsal yaplsl ic;-inde en gtic;-1Li organ 
niteligini mllhafaza etnll'ktcdir. Siyasi blitlinle$me sutunlannda cia karar yctkisi 
temel olarak Bakanlar Konscyi vc AB Konseyinl' (I-llikumet ve Devlet 
Ba$kanlan Zirvesi) aittir. Parkh karar usulleri llygulanmakla birliktc buglin ic;-in 
gittikc;-e yaygll11a~"n bic;imde liyc devlctlerin nLifuslanna gc)rl' fark!J agll"!Jkta 
oya sahip oIduklan nitclikli c;-ogunluk sistemi ile karar almaktaclir. Komisyon 
bncrisini degi$tirebilmesi ise ancak oybirligi ilc mlimkUn olmaktadlr. Komisyon 
Lizl'rincic ban dcnctim yetkilcri bulunmakla birlikte Komisyonu gc)revcil'n alma 
yetkisinl' sahip dq;ildir. Parlamento taraf1l1dan l'tkili bir demokratik denctime 
tabi tutlilma imkanl Sll1lrl!cl!r, ancak Parlaml'ntonun siyasi ve moral aglrlIgll1a 
gcnellikle saygI gc)stermckteclir. Bu \crc;-cvede, HlikUmet ve Dcvlct Ba$kanlan 
Zirvesi ya cia diger <lClIyla AB Konscyi de son yillarda giderck artan ()Ic;-tide 
kurumsal yapl ic;-indc giic;- kazanmakta ve i'mernli siyasi rntizakcrclcrin ve 
uzla;;malann gcrc;-cklc~tigi, ilcriyl' ckinUk politika tercihll'rinin bclirll'ndigi bir 
platform olarak gcrc;-ck anlamda hlikUmetlcrarasl bir yapl nitcligi ill' kurumsaI 
yaplya damgaS1l11 vurmakta; "Topluluk Ycjntl'mi"nin l'tkisini vc i~lcyi;;ini de 
bliyuk ()Ic,'lide olumsuz etkilel11cktcdir. 

Topluluk y(mtemi olarak adlandmlan uygulama, ulus devletler ile onlann 
halklanna ya cia vatanda;;lara daya!J ikili bir mC$ruiyet anlaYl$ll1ll1 bir gercgidir 
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ve uluslariisttiliik;ile htiklimetleraraslclhgm bir bilef,>kesi gortinlimiindedir. 13u 
<;en;:evede, gii<;lU bir Bakanlar Konseyi araClhglyla Avrupa ulus devietlerinin 
temsili saglamrken AB'nin mef,>ruiyeti de dolayh yoldan temin edilmekte; tam 
anlannyla <;ogunluk iktidanna engel olunabilmekte, azm11k hakIannm da 
korunmasl teminat altma almmakta; farkh ulusal, toplumsal ve ekonomik 
<;lkarlann temsil edilebilmesi imkam yaratrlmakta; aym zamanda nitelikli oy 
<;oklugu uygulamasl He politika oluf,>turulmasl ve karar almmasmda belli bir 
etkililik ve verimlilige de olanak saglanmaktadlr. A vrupa kamuoyunu ve 
halklanm temsil eden Parlamento, politika mnzakerelerinde ve karar 
almmasmda wI almakta ve KOl1sey ile Komisyonu demokratik denetimc tabj 
tutmakta; Birlige dogrudan demokratik mef,>ruiyet saglamaktadlr. Siyasi 
ybnelimi ve demokratik mef,>ruiyeti tam olarak bulunmamakla birlikte 
Komisyon, Parlamento ile Konsey arasmda, farkh ulusal <;Ikarlar arasmda ve 
yine farkh ekonomik ve toplumsal menfaatler arasmda tarafslzhgllldan iled 
gelen bir arabuluculuk rolii oynayabilmektedir. Kararlann ahnmasmda farkh 
ideolojik yaklaf,>lmlar arasmda bir se<;im degil, asgari ortak paydada bir UZlaf,>l 
araYlf,>l yontemi ge<;erlidir. 

Tiim bu ozellikleri He "Topluluk Yontemi" hem ulusal egelllenligin, hem 
uluslariistti]ngiin, hem de farkh <;lkarlann-ozellikle kii<;nk iiye devIetler 
a<;lsmdan- dikkate almmasma imkan saglayan bir yontem olarak ortaya 
<;lkmaktadlr. Ancak, yine bu ozelIikleri He Topluluk yontemi siyasi alternatif ve 
tercihleri, parlamenter demokrasilerde <;ogunluk iktidan ile azmhgm ilif,>kilerini 
diizenleyen dinamikleri, iktidarlll hesap verebilirligi He el degi~tirmesinin 

ko~ullanm ve pratigini biiyiik 6l<;:iide dlf,>lamaktadlf. 

Peki, bu yapl i<;inde demokratik mqruiyet temelinde ortaya <;lkan sorunlar 
nelerdir? Af,>aglda bu konu ele almacaktlr. 

Demokratik Me§ruiyet Sorunu ve Kaynaklan 

A vrupa biiWnle~mesinin bugiin i<;in kar~l kar~lya bulundugu belki de en 
bnemli sorun, biiti.inlef,>menin ba~langlcmdan beri siiren ve bir tiirlii gerektigi 
gibi kapahlamayan demokrasi a<;lgl ve me~ruiyet sorunudur. 27 Esasen Avrupa 

27 Avrupa Birliginde demokratik me~ruiyet sorunu hakkmdaki son derece kapsamlllite1'aWrden smIrh 
bir se~ki ola1'ak bkz. omegin Juliet Lodge, "Transparency and Democratic Legitimacy", Journal of 
COlllmon Market Studies, Cilt 32, No 3, 1994, s. 343-368; Erik Oddvar Eriksen ve John Erik Fossum 
(der.), Democracy in the European Union-Integration Through Deliberation?, Lomira ve New York, 
Routledge, 2000; David Beetham ve Christopher Lord, Legitimacy and the European Union, Londra and 
New York, Longman, 1998; Daniel Wincott, "Does the European Union Pervert Democracy 
Questions of Democracy in New Constitutionalist Thought on the Future of Europe", European Law 
Journal, Cilt 4, No 4, 1998, s. 411-428; Joseph H. H. Weiler, Ulrich R. Haltern ve Franz C. Mayer, 
"European Democracy and Its Critique", West European Politics, Cilt 18, No 3, 1995, s. 4-39; Joseph H. 
H. Weiler, "Does Europe Need a Constitution? Demos, Telos and the German Maastricht Decision", 
European Law Journal, Cilt 1, No 3, 1995, s. 219-258, Wolfgang Wessels ve Udo Diedrichs, "A New 
Kind of Legitimacy for a New Kind of Parliament: The Evolution of the European Parliament", 
European Integration Online Papers, Cilt 'l, No 6, 1997 (http://www.eiop.or.at). 
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Birliginin demokrasi aC;lgl ve demokratik me~ruiyet sorununu yapay bularak 
btiylik blC;tide reddeden ve Avrupa Birliginin temelde hliklimetlerarasl bir yapl 
olarak me~ruiyetini tiye devletlerden alcllgml ileri slirenlere rastlandlgl gibi/" 
Birligin bir "dtizenleyici devlet" (regulatory state) olarak bdlli~limcti politikalar 
konusunda yetkisi bulumnadlgl ve bu itibarla da teknokratik, ()zerk ve politik 
egilimleri bLiylik ()IC;Lide dl$layan niteliginin bir me$ruiyet problemi 
yaratmadlgl gijrli$LinLi ileri si.irenler de bulunmaktadlr. 29 

Cenel itibariyle, dcrnokrasi aC;lgl sorununun kaynagmda, Avrupa 13irligi 
blinyesinde yeterli demokratik katIlIm ve bilgilenme ile demokratik denetim 
imkanlannm bulunrnachgma dair yaygm kal1l yatrnakta olup; bu durum AB'nin 
dernokratik mqruiyetini bir bLiti.in olarak tehlikeye atar ~ekilde 

degerlendirilmektedir 

Bu degerlcndirmcnin ternellerini olu~turan hususlar ise c;e~itlidir. A~aglda 
ell' alacagumz bu unsurlardan ilk liC;li demokrasi aC;l~~ml olu$turan klasik ya da 
kurumsal unsurlar olarak dcgerlendirilebilir. 30 Son LiC;Li ise demokratik 
me~ruiyet kaVranll1l111 kdkenlcrine inrnesi bakllnmdan son ydlarda llzerinde 
gittikc;e artan bic;irnde durulan siyasi/toplurnsal unsurlan kapsamaktadlr. 

ilk olarak, Liye devletler katmda ulusal parlamentolar aracIllgl ile kullamlan 
yetkilerin bir klsmmlll AB nezdindc bi.irokratik bir organ olan Komisyon 
tarafmdan kullamlmasl ve bu hcyetin dernokratik denetiminde ve ijzellikle 
gbreve atanrnaslllda A vrupa Parlamentosunun, yani blitlinlc;;me <;en;evcsinde 
dogrudan halk oyu ile se<;:ilen tek kurumun katdlmmm yetcrli oranda 
saglanamamasl olgusu dikkati c;ekmektedir. Ornei~in, yukanda belirtildigi gibi 
csascn halk oyu ile se<;:ilmi~ pariamcntoJar tarafllldan kullalllian bir yetki olan 
yasama bnerisi sunma yetkisi bzellikle AT c;erc;cvesinde miinhasIra Komisyona 
ait bulunmaktadlr. 

ikinci olarak, nihai karar yetkisini buglin i<;:in bliyiik oranda ParJamcnto ile 
payla~an Bakanlar Konseyi dc, her ne kadar ulusal parlamentolar ic;inden ve 

-------
28 Bu konuda t'inemli bir ijrnek i<:;in bkz. Andrew Moravscik, "In Defence of the 'Democratic Deficit': 

Reassessing Legitimacy in the European Union", Joumal OjCOJlll11011 Markel Studies, Citt 40, No 4, 2002, 
s. 603-624. Moravscik'e gOre, kurucu antla~l11aIar fiilen anayasa nitt'ligindcdir; dolaYlslyla 
anayasala$ma silrecindcn de cinemli bir degi~im bcklenmemelidir. AB'nin halka uzak olmasl $a;mtICl 
degildir; kltasal <:;apta bir iirgilt olan AB aym zarnanda <;ok uluslu da oldugundan tarihse!, kuItilrcl, 
siiylC'msc! ya da simgesel olarak ortak bir temele de oturmamaktadlr. Ancak, bir kuvvctler aynlIgl 
sistcmine, ulusal parlamentolar vc Avrupa l'arlamcntosu tarafmdilIl saglanan dogrudan vc dolayll 
me$ruiyctc ve ,ogu durumda tcmiz, saydam, ctkili vc Avrupa vatanda$lanmn taleplcrine siyasi 
0lar3k duyariI bir yaplva sahip oldugu gcn:;cgi ortadadlL Ulus dcvlctlcrle AB'nin dcmokrasi 
a<;lsmdan kaqIla$tmlmdsl hem yanlI$tlr, hem de dcmok"asi kavram1 hakkmda yamlgl i<;cren bir 
ideale yiineliktir; bkz, s. 603-605. 

29 Giandomcnico Majone, I<.egulalillg Europe, Lomira, Routledge, 1996; Ciandomenico Majone, 
"Democratic Deficit: The Question of Standards", Europeall L.aw Jot.mUlI, Cilt 4, No!, 1998, s. 5-28. 

:\{I Kurumsal dcrnokrasi a<;lg1 dcgerlcndirmcsi i<;in bkz. Sinel11 Akgill Aqkme;;e, "Avrupa Birligindc 
Dcmokratik Me:;;ruiyct Sorunu", Allkara Avrupa C;alt~lIIaltln Dergisi, Cilt 2, Sayl 4, 2003, s. 26-36. 
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onlar tarafmdan yetkilendirilcrek gelen sc<;ilmi~ bakanlardan olu;;makta ise de, 
ozellikle nitelikli <;ogunluk yc)nteminin ge(;erli oldugu alanlarda ulus21l 
parlarncntolar t21rafll1dan etkili bir dentokratik denctimc tabi 
tutlllamarnaktadl1'. Ulusal parlamcntolar, bakanlanllln kapah kaptlar ardmda 
vcrdigi ka1'a1'lan yctcrincc ctkili bi<;imde dcnetlcyemcrnekte; bu du1'urn hem 
surecin ~effafl!ktdn LIzak nitcliginden, hem de teknik ve ka1'ma~lk yaplsmdan 
kaynakl21nm21ktadlr. Ulusal parlanwntoiarm siyasi denctim konusundaki icraat 
ve ba~anlan Lilkcdcn Lilkcye bLiyLik degi~iklik gc)stermcktedir." Bu durum 
ulusal bakanla1'ln siyasi so1'umlulugu bakllmnd21n bnemli s21kll1calar 
Y21ratm21 ktaciIr. 

O<;Linci.i bir llnsur ola1'21k, AI3 kara1' sure<;lerinde s21yd21rnhk ile halkll1 katIlnn 
ve bilgilendi1'ilmcsi de hem siyasi, hem teknik baZl ncdenlerle istenen duzcyde 
ge1'<;ckle~emcrncktedi1'. ()zclliklc, gcr<;ck ve nihai 21nlamda yasama faaliyctini 
gen;ekle;;tiren 13akanlM Konseyi muzake1'ele1'inin- llzla~malan ve "tavizlcri" 
mumkun kllmak amaClyla- buyuk c)l<;ucle kapalt kaptlar ardmda 
ge1'<;eklc;;tirilmcsi, uzla;;tlann buyLik cil<;ude Liye Lilkelcrin devlct mcmurlan 
dLizcyinde toplanan korrlitelerde ortaya <;1kmas1 ve bakanlann bu uzla;;I1an 
onaylamaktan ba~ka i~levinin <;ogu zaman bulunmamasl, karar usullcrinin 
<;e;;itliligi ve karrna;;lklIgl, oylama usulle1'indeki <;e;;itlilik ve yine alman 
kararlann tUrierinin ve nitcliklerinin <;c;;itliligi bu <;er<;evede Lizerinde 
durulmasl ge1'cken noktalarchr. Bu husus son de1'ece bnemlidir. Avrupa 
butUnle~mcsinin me1'kczinc bzellikle AT AD kararlan ile vatanda;;la1' / bireylc1' 
yerlqtirilmi;; bulunmaktadlr. Buna kar;;lhk, sbz konusu vatanda;;lann 
kcndilerinden uzakta vc yetcrincc katdamachklan, bilgi sahibi olamadJldan ve 
denetleyemcdiklcri kararla1' alan a;;m me1'keziyet<;i ve tekuokratik nitelikli bu 
devasa olu;;umun daha da fazla yetki ile donatIlmasJnI desteklemelcri 
dLi;;Linulemez. Nitckim, Birlik bunyesinde gcr<;ekle;;tirilcn kamuoyu 
yoklamalan ya da ornegin Danimarka'da Maastricht,irlanda'da Nice 
antla;;malanmn onaylanmasl i<;in ge1'<;ekle;;tirilen 1'eferanclumlann olumsuz 
sonucu bu konuda uyanCl nitcliktedir. AB vatancla;;lan kendine bzgu karma;;lk 
bir yapl ve i;;leyi;;e sahip bu sistemi anlamakta zo1'luk <;ekmekte, 
anlayamadlklan ve katIlamadlklanm hisscttiklcri sisteme gLivcnmemekte ve 
dolaYlslyla ge1'ekli ()I<;Lide destck vermcmektcdir.12 

Dc)rcluncu olaral<. ve yukanda ell' alman AB vatanda;;lan ile Birlik arasmdaki 
uzak!Jk hususu kapsammda, katJhmcl ya da muzakercci demokrasi anlaYI;;mm 
gc1'<;eklqebilmesi baklmmdan, Avrupa vatanda;;lanm ger<;ek anlarnda 
biIgilendi1'meyc vc harekete ge<;irmeye imkan saglayacak bir Avrupa karnusal 

-_. -.-~----

31 Bu konuda bkz, Eivind Snlith (deL), National PllrliallleJlt~ liS Cornerstones of European Illtegratiofl, 
Lomira, Kluwer, 1996. 

32 Moravscik isl' ddha 1',1/.1,1 dcrnokratik katdll11ln Avrupa vatanda~lannrn llirligc duydugu tcpkiyi vc 
gUvcn cksikligini az,llt,lcagll1dan kU$kuludur. Moravscik, "111 Defelice of l/ie 'DClIlllcmlic Deficit' ", s. 
615-616. 
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alam ve Avrupa kamuoyunun mevcut bulunmamaSI da Avrupa 13irliginde 
gerc;ek bir demokrasinin olu:;;umuna irnkan vcrmeyen bir unsur olarak kabul 
edilmektedir.33 Avrupa c;apmda drgtitlenmi:;; siyasi partilerin 
bulunmamasmdan, Avrupa Parlamentosu ic;in dUzcnlenen sec;im 
kampanyalannda A vru pa Birli(;i ile ilgili siyasi tercih vc sec;enckler yerine 
ulusaI siyasi sorunlann tartl:;;J!masma; Avrupa Birligi Uyesi Ulkclerde farklI 
siyasi ktilttirlerin vc kamuoyu olu:;;um mekanizmalannm mevcudiyctindcn, 
Avrupa c;apmda yaym yapan mcdyanm gdrecc azhgma ve etkisizligine; son 
olarak da A vrupa c;apmda farkh diller konu:;;ulmaslna uzanan bir ctkcnler 
bUtlinU A vrupa c;aplllda tutarh ve bUtlinlLiklti bir "A vrupa kalllusal alam" ve 
"Avrupa kamuoyu" o!u:;;umunun dntindeki engellcr olarak 
nitelendirilmektedir. 

Be:;;inci olarak, Avrupa Birligi c;apmda dnemli bir politika ya cia politik 
sec;enek eksiklii;i ya:;;anC1Jgl belirtilebilir. '1 t-krhangi bir siyasi g()rti:;;Un temsilcisi 
nitcliginde oImayan, ttim C;lkarlara ve siyasi egilimlere e;;it dlC;Lide uzak ve 
tarafslz olmasl gercken Komisyon bir hUkUmet gibi gbrev yapmakta, ancak 
gerc;ek anlamda bir siyasi programl ve altematifi bulunmadlgllldan siyasi 
sorumlulugu slmrl] kalmakta, Ustelik bu durum Avrupa halklarmm 
biHLinle;;meye ilgisini de azaltlcl rol oynamaktadlr. Gerc;ekten de, farklI 
sec;enekler arasmdan hcrhangi bir siyasi programl iktidara getirmck, 
ba;;anslzlIgl halinde iktidardan uzakla:;;tlrarak siyasi anlamda cezalamhrmak vc 
bir ba:;;ka siyasi gc)rti:;;e ;;ans tammak ;;eklinde ortaya C;lkan en c)nemli demokrasi 
uygulamalanndan biri Avrupa Birliginde- bzellikle de yLirlitme orgam olan 
Komisyon ic;in- sbz konusu degildir. <::LinkLi, Komisyon, Topluluk ybntemi 
geregi siyasi olarak tarafslzdlr. 

l3unun dtesindc A vrupa Birligi ulusal dLizeydeki siYZlseti de olumsuz 
etkilemektedir. l3akanlar Konseyinde nitelikli oy C;oklugunun gec;erli oldu/T,u 
durumlarda Uye devletlcrin bLiytik c;ogunlugunda, brnegin merkez sag gorLi;; 
iktidarda oldugu ic;in sag egilimli bir yasama tasarrufu karma baglamrhn, 
azmhkta kalan ve merkez sol g()rti~tin iktidarda oldugu iiye devletlerde halkll1 
demokratik tercihleri hic;c sayIlabilmektedir; c;tinkti nitelikli oy c;oklui;u ile 
karara baglanmasl, ilgili tasarrufun olumsuz oy veren tiye devletlerin de 
Ulkesinde ulusal kanunlanndan ve hatta anayasalanndan dnce uygulanacagl 
gerc;egini degi~tirmez. Nitekim, Topluluk hukukunun ()nceligi ilkesi de bunu 
ifade etmektedir. 

" Erik Oddvar Eriksen ve John Erik fossum, "Democracy Through Strong Publics in the European 
Union?", Joumal oj COli 1111011 Markel Siudies, Cilt 40, No 3, 2002, s. 401-424. 

34 ["au I Magnette, "European Covcrnance and Civic Participation: Can the European Union be 
Politicised7 ", Jetlll MOIlIle! Workillg Papers, No 6/01, 2001, s. 1-14; ve Joseph H. Ii. Weiler, "The 
Commission as Euro-Skeptic: /\ Task Oriented Commission for a Project-Based Union, /\ Comment 
on the First Version of the White Paper", Jeall MOlllle! Workillg Papers, No 6/01, 200}, s. 1-8 
(http://www.jeanmonctprogram.org/ papers/). 
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Son olarak isc, A vrupa 13irligi blinyesinde dernokrasinin gen~ek anlarnda 
hayata ge<;:irilrncsini sZlI;layacak <;:ok cinemli bir unsurun daha eksik oldugu ileri 
slirlilrncktcdir. Bund gc)rc, Avrupa'mn bir "dclIlo::; II u, cgemcnligin/yctkinin 
kcndisi ac1lna, kcndisi i<;:in vc kcndisi tarafmdan kullamlacagl bir "Avrupa 
halkJ" bulunrnamaktadlr. 1

' Ozcllikle, Alrnan Anayasa Mahkcmcsinin 
Maastricht Antla~masmm onaYl ill' ilgili yaptlan anayasa ~ikayetini karara 
baglarkcn olu~turdugu vc 0 glindcn bu yana <;:qitli boyutlan ile tartl~llan1993 

tarihli karan ill' ortaya koydugu "no dClIlos" tezi, Avrupa Birligindc ger<;:ek 
anlamda. dcmokratik mqruiyctin ancak Liye dcvletler k,malmdall, dolayh 
bi<;:irndc sagianabilcccgi tcrncli lizerine in;;a edilrni.;;tir."' Buna gcire, toprak ve 
cgemcnlik ilc birliktc bir siyasi yaplnm/ devlctin kurucu unsuru olarak "demos" 
ya da "halk", nesnel vc ciznel unsurlan bLinyesinde taE;>lr. Oznel unsurlar, ait 
bulunulan siyasi birligc YCinclik sadakZIt vc aidiyct, kader birlii;i, kolektif bir 
kimlik anlayl;;l vc toplumsal birliktclik obrak belirtilebilir. 13unun yam Slra 
nesncl unsurlar olan ortak bir dil, tarih, kliltlir, ctnik kbkcn, din gibi hususlar da 
()zncl unsurlarla birliklc bir dcmokrasinin olmazsa olmaz Ullsuru olan "dclll(ls"u 
yaratJrlar. Alman Anayasa Mahkcmcsine gi.)re, Avrupa Birligi "bugiin i<;:in ya cia 
halihazlrda" nc c)zncI, ne cil\ ncsncl llllsurlan bLinyesinde ta~lyarl bir "halk"a 
sahip dcgildir; dolaylslyb 13irlik dLizeyinde dcmokrasi de mLimklin degildir. 17 

Wcilcr'm bclirttigi gibi, bu dllrllm, (izcllikle Bakanlar Konscyinde nitclikli oy 
<;:oklugunlln yaygll1b;;masl ill' aZlllhkta kalan liyc devletlerin halklan a<;:lslndan 
()nernli bir demokrasi sorunu dogurmaktadlr. "Dclllos" ya d() halk kavramlllll1 
anlaml bir kadcr birlii;i olduguna gc)re aylll halkln/ulusun azmllkta kalan 
unsurlan ~'ogllnluk karilrbrllla uyrnaYl kabul edcrken bir bliWnLin par<;:asl 
olduklan anlaYI:;;1 vc inal11;;1 ill' hareket cderler. Oysa, tek bir "halk", tek bir ulus 
olu;;turmayan Avrupa Birligi halklannm karclr slirc<;:lcrinde azmlll<.ta kalmalan 
halindc <;:ogunlllk oyuna uyma vc bunun mqruiyetini ya da hakh!Jgll1l kabul 
etme zorunlulugu nercden dogmaktachr?'R 

TUm bu sorunlar bir yandan Avrupa Birligi blinyesinde bnemli bir 
demokratik meE;>ruiyet tartJ;;masll1a zemin haZlrlarken, diger yam-lan da Avrupa 
Birliginin etkili bi<;:imde i;;leyi;;inin vc sorunlara gcrektigi gibi ve luzh bi<;:imde 
<;:bzlim getirrnesinin onlinde engel olu;;tunnaktadlr. 

------------------
Y'i Avrupa Birli[;i btlgltlllll11da '\1elllOS" konusunddki tartl,';)rnalar ic;in genel OL.Ut1k bkz. Dieter Crinltn, 

"Docs Europe NCl'd a Constitution?", Europeall Law Journal, Cilt 1, No 3, 1995, s. 282'<302, Weiler
[j,lltcrn ve Mayer, "Europeall Del/locracy alld Its Crilique", Weiler, "Docs Europe Necd a COllslilulioll)", 
Aykut (elcbi, Alll'll!UI: Ilnlkllll'lil SIYIIsi Ilirligi, Istanbul, Metis, 20(]2. 

17 

Alman Anayasa Mahkemesinin Maastricht Antia7maS1l1l11 ve Birligin yctkilerinin Alman 
Anayasaslna uygunlugunu dendlemeye giri7tigi vc U:11i.i "IlO delllos" tezini ortaya koydugu 
Maastricht bran ic;in bkz. Brunner v. European Union Treaty (Bundsverfassungsgericht) (1994) 1 
CMLR 57. 

Alman Anayasa Mahkemcsinin brannll1 paralclindc bir gbrU~ ic;in bkz. Grimm, "Does Europe Need 
n COlislil~llioll ?", s. 282-302. Karann elc7tirisi ic;in bkz. JUrgcn Habcrmas, "Why Europe Needs a 
Constitution?", Nell' Len Fwiew, Cilt 11,2001, s. 5-26 ve Weiler, "Docs Europe Need II COllslill/lll);!?", s. 
219-258. 

Weiler, "Does EI/rope Need n COlislilulioll)", s.219-258. 
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AVrl.pll Birl(~i'liil1 

Avrupa biHlinle9mcsi ba$langlCl itibariyle bir elit hareketi olarak 
tasarlanm17tlr, halklann kattllllllnm ve destcginin butLinlqmcnin olumlu 
etki!erinin giinlLik ckonomik, siyasi vc sosyal hayatta hisscdilmcsinin ardmdan 
kcndilif;indcn temin cdilecegi ()ngc)rLilmii~Wr.19 Aidiyetin ve me9ruiyetin yeni 
i71cvselci ve faydacl bir yakla.';'lmla elde cdileccgi billS! ba?Iallglc;ta yaygmdlr. 
Ancak, kcnciisini vc bC19anlannl vatanda;;lanna gercktil;i gibi anlatamayan bu 
olu~umun bu 9ckildc otomatik bir destck saglayamayacagl, ozcIlikle Maastricht 
sonraSI, a t;'1 kt;'a ortaya C;lkm!9t1r.11l Ozcllik!e, bUWnlc7mcnin kurulu9 
amac;lanndc11l en iincmlisi olan Avrupa c;apmda ban;;] kalICl klima iilkusu 
6ngc)riilebilir gcIecek baklITIll1clan gen~ekle7mi~ bulundugundan yeni ku~aklan 
yeni hcdcflcr t;'Cft;'c\'C'sindc harekcte gcc;irmck vc Avrupa Birliginc aidiyet 
duymalanm ve dcstl'k vcrmcIcrini saglamak ya~amsal bir zorunluluk haline 
gcImi9tir.l1 Siyasi birlik, Avrupa kamuoyu katmda sadcce pasif bir uzla?l ya da 
kar~;] t;'lf<mama Lizerine in7a cdilemez; aktif aidiyet, destek, onay vc katJllma 
gereksirlim gc)sterir. 

i~te, bu nedenlerlc Avrupa'nlll Celecegi Konvansiyonu SC)z konusu 
dcrnokrasi <1t;'lgml kapayaC(lk ve Avrupa bLitLinle9mesi ile Avrupa 
vatanda~lanll1 yakmla~hracak bir dizi hUSWiU gLindemine alml~tu. Bunlar 
arasmda c)rnegin AB Temel Haklar $artmm hukuki statLisi'mi'm belirlenmesi ve 
kurUCll antla~malara dahil edilcrek baglaYlClhk kazanmaSl belirtiIcbilir.42 Bu 
husus AB kurucu antla9malannm bircyin hak ve ()devlcrini belirleyen ve 
tcminat altmCl alan bir tcmcl haklar katalogu ile gLic;Iendirilmesini vc gerc;ek bir 
anayasanm unsllrlanndan birini daha gert;'ekle?tirmesini saglayacaktlr." 
13undan ba9ka, AB kurumsal yaplsl ve karar sLiret;'leri <;erc;evesindc saydamhgm 
ve vatandCl~lann bilgilcndirilmesinin temin edilmcsine yi5nelik ()nIemIer, 

~l 

., 

Kevin Featherstoill', "Jecln Monnd and til(' "Democratic Odicit" in the Europecln Union", joumal of 
COII/1l101I Mmkcl Stlld;,." Cilt 32, No 3, 1994, s. 149-170. 

Milrk Franklin. MichaL~1 Marsh ve LlLIren McLaren, "Uncorking the Bottle: [Jopul,u Opposition to 
European Unification in the Wake of Maastricht", joumal of COli 1111 01/ Market Studies, Cilt 32, No 4, 
1994, s. 4S9-46[ 

M,lastricht Antla~maSI S(lnraSI Avrupa Birliginin kendine yeni idealler ve hedcflcr bulmasJnJn 
yd~'lmsal iinemi hakklllda kdpsamiJ bir giiril$ i~in bkz. Joseph HJl. Weiler, "Fin··de-siccle Europe: On 
Ideals and Idcology in l'ost-M,l,\stricht Europe", Deirdre Curtin ve Ton lleukels (deL), Ills/illliiollal 
Dllllllllfics of f:!lruPCllll Il/teXl'iltiol/ Vol II, Dordrecht-Boston-Londra, Martinus NijhoH Publishers, 1994, 
s. 23-41. 

2000/C 364/01 Charter of Fundamental Rights of the European Union, Olficiill journal o/l/w Europcan 
COll/flllll/ilies, Ii). 12.2000. 

AB Tcmel HaklZlr ~iartl h"kkmda bilgi i~in bkz. Filsun ArsZlva, "Avrupa Temcl HakiM ~artl ve 
Avrupa Birligi Sivasi Kriterlerinc Etkisi", Siralcjik Am~/lrlllalar Ocrgisi, Ydl, Sayl 2,2003, s. 29-47; 
DZlrio Castiglione, "From the Charter to the Constitution of Europe? Notes on the 
Constitutionalisation I'roccss in the FU", Queen', Papers Ofl Ellropeallisatioll, No 5/20()2, s. 1-14; 
Crainne Dc BurGI, "llul\lZln Rights: The ChMter Zlnd Beyond", Jean Monnet Working Papers, No 
10/01, 2001, 5.1-12 (http://www.jcanmonndprograrn.org/papers/); John Erik Fossum, "Charters 
and Constitution-making, Comparing the Canadian Charter of Rights and Prcedoms and the 
European Charter of Fundamental Rights", Arcna Wurking Papcrs, WI' No 02/i), 2002, s. 1- 23; Lord 
Coldsmith, "A Charter of Rights, Freedoms and I'rinciples", COllllllon Markel L.aw Review, Cilt 38, 2001, 
s. 1201-1216. 
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kurucu antla;;malann ve AB ara~lannm basitle;;tirilmesi, karma;;lk ve ~e;;itli 

karar stire~lerinin sadele;;tirilmesi ve etkili bi~imde i;;lemelerinin saglanmasl ya 
da ulusal parlamentolann Avrupa bLittinle~mesi stirecine dahil edilmesi 
ybntinde zaten Amsterdam Antla;;masl ile atllan adnnlann geli;;tirilmesi gibi 
konular da Konvansiyonun gtindeminde yer almaktadlr. 

Birlik ayakta kalmak ve ilerlemeye devam edebilmek i~in bir yandan daha 
iyi i;;lemeli, ate yandan daha katIhmcl, say dam ve demokratik bir yaplya 
kavu;;turulmalldlr. Demokrasi ve verimli/ etkili i~leyi~ arasmda kurulacak 
denge Avrupa vatanda~lannm Birlige desteginin teminatI olacaktn; 
gtintimtizdeki reform ~abasmm ula~maya <,:ah~tJgl sonu<,: da budur. 

i;;te Wm bu arka plan iizerine kurulu yeni anayasala;;ma anlayl~l da bir 
yandan hukuki metinler yoluyla bir yurtta~hk bilinci olu;;turma, ya da 
11abermas'm ifadesiyle "anayasal yurtseverlik",44 Weiler'in ifadesiyle "ortak 
degerler ve yurtta;;hk temelinde ~ok katmanh/ ~ogul bir dcmos"45 tesis etnw 
amacuun araCldlr. Ote yandan ise, yeni anayasala:;;ma olgusu, Birligin daha 
demokratik ve etkili i~leyen bir yaplya kavu~arak daha ba~anh olmasml 
saglama ve bbylece halk destegini arkasma almasml temin etme amacmm bir 
araCI ve ybntemi olarak ortaya ~lkrm;;tJr. 

Peki bir "anayasa" AB'nin demokratik me:;;ruiyet sorununa nasIl ve ne bl<,:tide 
~bztim olacaktIr? A:;;agJda bu sorunun cevabmJ arama ~abasl ~er<,:evesinde 

anayasala~manm bugtin ta~ldlgl anlam ve ger~ekle~tirilmeye <,:ah~llan toplum 
mtihendisligi deneyi tizerinde durulacakhr. 

Anayasala§ma ve Me§ruiyet 

Bir siyasi yapmm ya da sistemin me;;ruiyetini saglamanm pek ~ok ybntemi, ya 
da ba;;ka bir ifade ile me§ruiyetin farkh dayanaklan bulunabilmektedir. 
Ornegin yasama ya da karar alma faaliyetinde demokratik kahhm ve 
saydamhk, belli stire<,: ve prosedtirlere uygunluk girdi me§ruiyetini temin 
ederken, ortaya konan normlann ve alman kararlann ortak ve genel ~lkan 
ger~ekle§tirmesi, niteligi, dogru lugu ve kalitesi de <,:lktI me;;ruiyetini 
saglamak tadn. 4(, 

44 Habermas'm "anayasal yurtseverlik" kavrammm Avrupa Birligi boyutu hakkmda bilgi i,in bkz. 
<;:elebi, Avrupa:Halklanl1 Siyasi BirlW, s. 112-113 ve Habcrmas, "Why Europe Needs a Constitution?", 
s.10-14. 

45 Joseph Weiler'in ",ok katmanlI/,ogul demos" kavraml i,in bakmlz WeiJ"r, Haltern ve Mayer, 
"European Democracy and Its Critique", s. 9-20; Weiler, "Does Europe Need a Constitution?", s. 230-
258. 

4f> Paul Craig, "Democracy and Rukmaking within the EC: An Empirical and Normative Assessment", 
lean M0I111ct Workillg Papers, No 2/97, 1997, http://www.jeanmonnetpl'ogram.org/papcrs/ . 

136 



Avrupa Birligi'nin Gelecegi 

A vrupa Sirtigjnin hukuld me$ruiyeti liye devletlerce usulline gore 
imzalanml$ ve ylirlirl"Uge konmu$ kurucu antla$malara dayanmasl itibariyle 
herhangi bir tartJ$ma konusu degilken, toplumsal ya da siyasij demokratik 
me$ruiyet aC;Ismdan sorunlu bir gC)rUnlim ortaya <;Ikmaktadn. Yukanda i$aret 
edildigi iizere, Avrupa Birliginin siyasi/ demokratik me$ruiyetini zedeleyen 
pek c;ok unsur vardlr. Oncelikle, yasama faaliyetine dogrudan halk katlhmlllm 
imkan ve yontemlerinin azhgl, kamuoyunun Avrupa Birligi meselelerine genel 
olarak i1gisizligi, Avrupa c;apmda politik tercih olu$turma konusunda ya$anan 
klslr11k, ylirlitme organlanmn u1usal par1amentolar ve Avrupa Parlamentosu 
kar$lSmda siyasi sorumlulugu konusunda ya$anan SlkmtIlar ve bir Avrupa 
kamuoyunun olu$amaml$ oImasI gibi hususlar A vrupa Birliginin me$ruiyetini 
zede1emektedir. Ancak belki de daha onemlisi A vrupa Birligine sadakat bagl He 
bagli, kendisini "Avrupah" hisseden, Avrupahhk kimligi ile ozde$le$tiren ve 
olu$makta olan siyasi yapmm kurucu unsurunu ya da "halk"lm olu$turmak, bu 
yapmm ge1i$imine siyasi ve toplumsal destek saglamak konusunda istekli bir 
insan toplulugunun yarahlamaml$ oimasl bu alanda -ya$anan sorunlarm 
temelinde yatmaktadlr. 

Avrupa Birligi kurucu hukuki metinlerini, kurumsal yapIsml ve yasama 
siirec;lerini gozden gec;irirken bir yandan demokratik me$ruiyeti, diger yandan 
da etkili ve verimli i$leyi$i saglamaya c;ah$mak; bazen birbiri He c;eli$ebilen bu 
iki fark11 amac; araslllda bir denge tutturmak durumundadlr.47 Birligin Avrupa 
halklannm sadakatini ve destegini elde edebilmesi vatanda$lan tarafmdan 
ba$anh ve faydah olarak degerlendiriImesine bagIt oldugu gibi, kazamm ve 
ba$anlan da ancak slirec;lerin demokratik ve me$ru kabul edilmesi haIinde 
benimsenecektir.48 Dolaylslyla Avrupa Birligi baglammda me$ruiyet ve 
etkililik/verimlilik birbiriyle yakmdan ilgili kavramlardIr. Nitekim demokrasi 
sadece ula$Ilan sonuc;lann yararh addedildigi bir sistem degildir, 0 sonuc;lara 
ula$maYl saglayan siirec; ve yontemlerin de demokratik ve me$ru olmasml 
ongorlir.49 Ancak, demokrasi tek ba$ma bir amac; da degildir, aym zamanda 
daha ozgiir, adaletli, miireffeh bir toplum ve bireyler yaratmak ic;in en uygun 
arac;hr da.50 

Bu baglamda Birligin poIitika aC;lgma da c;ozum bulmasl, farkh siyasi 
alternatif ve tercihlerin ortaya C;lkmasl yoluyla sistemin diizgiin ve me§ru 
bic;imde i§lemesini saglamasl gerekmektedir. Gerc;ek anlamda bir A vrupa 

47 Bu yondeki gorii§ler i~in bkz. orne gin, Eriksen, "Technocratic or Democratic Governance"; ve Fritz W. 
Scharpf, "Problem-Solving Effectiveness and Democratic Accountability in the EV", Max Planck 
Institute for Comparative Public Law and International Law- Jean Monne! Working Papers, No 03/1, 2003. 

48 Magnette, "European Governance and Civic Participation", s. 1-14; Weiler, "The Commission as Euro
Skeptic", s. 7-8. 

49 Weiler, "The Commission as Euro-Skeptic", s. 8, 

50 Dcmokrasinin ama~ ya da ara~ olmasl ile ilgili bu ilgin~ tartI§ma i~in bkz. Federico Mancini, "The 
Case for Statehood", European Law Journal, Cilt 4, No 1, 1998, s. 40-42; ve Joseph H. H., Weiler, "The 
Case Against the Case for Statehood", European Law Journal, Cilt 4, No 1, 1998, s. 60-62. 
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kamusal alam, mlizakereci demokrasi, vatanda;;lann ilgi, destek ve kahlumm 
mlimkiin kIlacak bir Birlik yaplsl ve <;ok katmanh yapl i<;inde bir Avrupa 
"demos" u, ancak iyi belirlenmi~ ve tammlanml~ ama<; ve yontem ler i<;eren farkh 
siyasi se<;eneklerin ortaya konmasl ve birbirleriyle ger<;ek bir parlamenter 
demokraside oldugu gibi yan~maslmn saglanmasl ile ortaya <;lkabilir. Omegin 
Komisyonun gen;ek bir parlamenter sistemdeki hiikumet gibi Parlamentodaki 
en <;ok oyla temsil edilen siyasi goru~ i<;inden ve tarafmdan atanmasl, siyasi 
sorumlulugu geregi halk veya temsilcileri tarafmdan gerektiginde iktidardan 
du~urulmesi uygun bir <;ozum 01u~turabilir.51 Ancak, acaba boyle bir se<;enek 
Avrupa Birliginin kendine (jzgli yaplsl ve nitelikleri ile ne dl<;lide uyumludur? 
Bu dozda bir siyasetj demokrasi enjeksiyonu Komisyonu sadece 
blitiinle~menin genel <;lkarlanm temsil eden tarafslzjleknokrat niteIiginden 
uzakla§tmp bugiine dek onemli ba~anlar elde edilmesine imkan vermi~, ba:;;ka 
bir Hade ile etkililigi/verimliligi saglaml§ olan "Topluluk ydntemi"ni de biiyiik 
ol<;lide zedelemeyecek midir? 

Bu ve bunun gibi sorulann Anayasal Antla~ma Taslagmm hazlrlanmasmda 
ve i<;eriginde ne ol<;lide ve nas11 cevaplandlgml a~aglda ele alacaglz. 

Anayasal Antla§ma Hazuhk Sured ve ic;edgi 

Geni~leme ile derinle§menin birlikte meydana geldigi buglinlerde A vrupa 
Birligi pek <;ok soru He kar~l kar§lyadlr. Avrupa Birligi kimin adma, kimin 
tarafmdan yetkilendirilerek devlet yetkisi benzeri yetkileri kullanmakta, 
yasama, ylirlitme ve yargl yetkisini icra etmektedir? Birligin ama<;lan nelerdir, 
Avrupa halklan bu ama<;larla ne ol<;iide ozde§le§ebilmektedir ve bu ama<;lann 
ger<;ekle§tirilmesi i<;in ba§vurulacak yontemlerle ara<;lar ne ol<;lide etkili ve 
verimlidir? Avrupa Birligi nasI 1 bir siyasi yaplya dogru donii§mektedir? 
Alacagl nihai §ekil nedir ve ne olmahdlr? Cografi, siyasl, kiiltiirel, ekonomik, 
hukuk1 slmrlan var mIdIr, varsa nedir ve nasll belirlenecektir? 

i§te, bu noktada bu gibi sorulann cevaplanmasl geregi, geni§lemenin de 
getirdigi baskIyla birlikte yeni ve kendine ozgU bir anayasala~ma ydntemini 
beraberinde getirmi§tir. Nice-sonras1 siire<;te ortaya <:;1kan Avrupa'nm Gelecegi 
Tarh§masl ve sonrasmda Konvansiyon ve Hliklimetlerarasl Konferans ile 
devam eden bu slire<;ten beklenen, hem Birligin daha somut amac;, hedef, yetki 
ve kurumsal mekanizmalar <;er<;evesinde iyi i§lerlige ve yiiksek dlizeyli bir <;lktl 
ya da performans me~ruiyetine kavu§maslm saglamak, hem de katlhml, siyasi 
sorumlulugu ve saydamhgl arttlrarak girdi me§ruiyetini ya da siyasij toplurnsal 

----------------"-----
51 Bu konuda aynntIh bilgi i<;in bkz. Simon Hix, "Executive Selection in the European Union: Does the 

Commission President Investiture Procedure Reduce the Democratic Deficit?", European Integration 
Online Papers, No 21, 1997, http://www.eiop.or.at. 
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mef;>ruiyeti temin etmektir.52 Anayasal Antlaf;>ma Taslagmm hem hazlrhk siireci, 
hem de ic,:erigi bu tespiti hakh kllar niteliktedir. 

Bu yolla Avrupa vatandaf;>lanmn iIgisi ve destegi saglanmaya c,:ahf;>Ilmakta, 
dnce anayasa oluf;>turulmasI, 0 anayasaya mef;>ruiyeti saglayacak "haik/ulus" ya 
da "kurucu iktidar" oluf;>umunun ise bunu izlemesi ve bir c,:ef;>it toplum 
miihendisligine gidilmesi ongoriilmektedir. Kurucu iktidar / anayasa ili§kileri 
bahmmdan bazllanna gore olagan/3 bazllanna gdre yenP4 bir ydntem 
izlenmektedir. 

Bu amac,:la sec,:ilen yontem de Avrupa Birliginin kurucu antla§ma revizyonu 
baknmndan dzelIik ve yenilik arz etmif;>; genif;> tabanl1 ve kabhmh, say dam bir 
Konvansiyon toplanmasl yo luna gidilmif;>tir. Bir yandan demokratik katIhml, 
dte yandan aidiyet hissini guc,:lendirme amaClm taf;>lyan Konvansiyon ydntemi/ 
kurucu antlaf;>ma degif;>iklikleri baklmmdan ilk defa benimsenmekle birlikte, 
2000 yllmda Nice Zirvesinde AB siyasi kurumlan olan A vrupa Parlamentosu/ 
Bakanlar Konseyi ve Komisyon tarafmdan ilan edilen AB Temel Haklar 
$arh'nm hazlrlanmasl slrasmda da ba~vurulmuf;> ve baf;>ansl kamtlanmlf;> bir 
ydntemdir.55 Anayasal Antla$ma Taslagmm hazlrhklanm yiirHten Konvansiyon 
bunyesinde uye ve aday devletlerin hUkumetlerinin yam Slra ulusal 
parlamentolar ve AB kurumlan da temsil edilmi§tir. Bbylece ilk defa Avrupa 
Birligi kurucu antla$maJanmn revizyonunda ulusal/ uluslarustu 
parlamentolarm da kahhmmm saglandlgl gbrulmektedir. Ancak, 
unutulmamasl gereken husus, Anayasal Antlaf;>ma Taslagmm hazlrlandlgl 
Konvansiyon oluf;>wnunun sadece bneri hazlrlama nitelikli bir yetkisinin 
oldugu, Anayasal Antlaf;>mayl hukuki ve siyasi baglaYlcllrgl olan bir metne 
dbnuf;>ttirme yetki ve imkammn sadece uye devletlerin hukiimetlerinin oy 
hakkma sahip olciugu Hukumetlerarasl Konferans siirecine ait kalmaya devam 
ettigidir.56 

Peki, Konvansiyon sureci ne blc,:ude demokratik, kahhmCl ve saydam 
bic,:imde gerc,:eklef;>mif;>tir? Bu konuda a$lf1 olumlu degerlendirmelerde 
bulunmak pek mumkun gbrunmemektedir. Konvansiyona ve if;>leyif;>ine 

52 Birligin me;;ruiyetinin teme!de Glktl me:;;ruiyetine ya da faydacl yakla;;lma dayanmasl gerektigi 
konusunda bir gorti:;; iGin bkz. AGlkme:;;e, "Avrupa Birliginde Delllokratik Me§ruiyet Sonmu", s. 44-45. 

53 Bkz. ornegin, Neil Walker, "The White Paper in Constitutional Context", Jean Marmet Working Papers, 
No. 06/01, 2001; ve "Comment on: Antje Weiner, "Towards a Transnational Nomos-The Role of 
Institutions in the Process of Constitutionalisation", Max Planck Institute for Comparative Public Law 
and International Law, European Integration: The New German Scholarship, Jean Monne! Working Papers, 
No 9/03, 2003. 

54 Bkz. ornegin, Grimm, "Does Europe Need a Constitution?". 

55 Teme! Haklar $artmm hazlrlanma yontemi hakkmda bkz. Grainne De Burca, "The Drafting of the 
European Union Charter of FUhdamental I{ights", European Law Review, Cilt 26, 2001, s. 126-138; 
Florence Deloche-Gaudez, "The Convention on a Charter of Fundamental Rights: A Method for the 
Future?", Notre Europe Research and Policy Paper, No 15, 2001. 

56 Kurucu Antla;;malann dcgi:;;tirilme ytintcmi AU Antla;;masmm 48. maddesinde d(jzenlenmi~tir. 
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yoneltilen ele§tiriler genel olarak Ba§kanm, Ba§kanhk Divammn ve 
Sekreterya'mn a§m yetkili oldugu, gereginden fazla yonlendirici ve neredeyse 
dayatmaCl bir tutum izledigi yolundadlr.57 Avrupa Birligine tiye devletlerde 
varolan pek c;:ok siyasi egilim Konvansiyonda temsil bulmadlgl gibi, uzla§lya 
dayah bir taslak metin ortaya C;:lkarma amaCl farkh olasIllk ve yC:intemlerin 
yeterince tarh§llmasma da imkan tammaml§tIr.58 

Ttim bu ele§tirilere kar§m, kapah kapllar ardmda cereyan eden 
Htiktimetlerarasl Konferans stirecine gore c;:ok daha saydam, kahhmcl ve 
demokratik bir stired Hade eden Konvansiyon yonteminin terdh edilip 
uygulanmasl bile ba§h ba§lna bir ba§an olarak kabul edilebilir. Ancak, yine de 
Konvansiyonun gen;ek bir "anayasa" olu§turan gerc;:ek bir "kurucu meclis" 
olarak degerlendirilmesi mtimktin gortinmelnektedir. 

Anayasal ~"'CA~',?AU'" Taslagl NeIer Getiriyor? 

20 Haziran 2003 tarihinde Selanik'te toplanan AB Konseyi'ne sunulan "Anayasal 
Antla§tna Taslagl" ilginc;: ve kapsamh bir belgedir. Pek c;:ok yonti ile ayrmtlh 
incelemelere konu edilebilecek soz konusu metnin, bu c;:ah§mada, sadece 
demokratik me§ruiyetj etkili i§leyi§ dengesinin tutturulmasl ve Avrupa 
"demos"u yaratllmaSl amac;:larma hizmet etmeye yonelik kurumsal 
dtizenlemeleri ve niteligi ele almacaktlr.60 

Anayasal Antla§ma Taslagmda AB'nin kurumlan lc;:m dti§tintilen 
degi§ikliklerin, genel olarak, 2009 yilmda yapllacak Avrupa Parlamentosu 
sec;:imleriniI'l ardmdan ytirtirltige girmesi planlanml§tIr.59 Soz konusu 
degi§iklikler ana hatlanyla a§aglda ele almacaktIr . 

.. AB'nin Kurumlan:61 Anayasal Antla§ma Taslagl'nda Avrupa Birligi'nin, 
amac;:lanm ve degerlerini gerc;:ekle§tirip geli§tirecek ve Birligin, vatanda§lanmn 
-----------------
57 Bu konuda bkz. ornegin, Carlos Closa, "Improving the EU Constitutional Politics? A PreliminalY 

Assessment of the Convention", Constitutionalism Web-Papers, Con WEB No 1/2003, 2003, 
(http://www.lesl.man.ac.uk/ conweb/). 

58 Bu konuda Konvansiyonun tiyelerinden Konvansiyona yonelik ele§tiriler i<;in bkz. Alternative Report 
included in the Draft Constitution, "The Europe of Democracies", http://www.european
convention.eu.int, 

59 Anayasal Antla~ma Taslagmda kurumsal yapl ve hukuk diizeni bakllmndan getirilmesi angortilen 
degi~ikliklerin kapsamh bir degerlendirmesi i<;in bkz., Bruno de Witte (der.), Tel1 Reflections 011 the 
Constitutional Treaty for Europe, San Domenico di Fiesolc, European University Institute, 2003; 
Erctiment Tezcan, "Avrupa Birligi Anayasa Taslagl ve Ongordiigti Yenilikler", Stradigma, Cilt 1, Sayl 
8, Eyhil, 2003 (http://www.stradigma.com); Kirsty Hughes, "The Battle for Power in Europe: Will 
the Convention Get it I{ight?", EPIN Working Paper, No 4, 2003 (http://www.ceps.be); Closa, 
"Improving the EU Constitutional Politics? A Preliminary Assessment of the Convel1tion". 

60 Bu boltim Ozgtir Tonus ve Sanem Baykal, "Avrupa Birligi Anayasal Antla§ma Taslagl Dzerine 
Degerlendirrneler", Anadolu Universitesi jjBF Dergisi, Cilt 19, No 1-2, 2003 (baSIlacak)'dan 
uyarlanml$tIr. 

61 "Draft Treaty", supra no. 5. 
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ve uye devletlerinin C;:lkarlarma hizmet edecek tek bir kurumsal c;:erc;:eveye sahip 
olacagl ongorulmekte; bu kurumsal yapmm da Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Birligi Konseyi (Zirve), Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Birligi Adalet Divam'ndan olu~acagt belirtilmektedir. Soz konusu kurumlar, 
daha once de oldugu gibi, smIrll yetki ilkesine tabi olarak, i~bu Anayasa'da 
ongorulen prosedur ve ko~ullara uygun bic;imde faaliyetlerini yerine 
getirecekl erdir. 

Avrupa Parlamentosu:62 Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi ile birlikte 
yasama orgam olarak c;ah~acak, biitc;e g6revlerinin yam Slra Anayasada 
6ng6ruldugu ~ekliyle siyasi denetim ve dam~ma gorevlerini surdurecektir. Bu 
c;:erc;evede en onemli yenilik Avrupa Komisyonu ba~kanmm Avrupa 
Parlamentosu tarafmdan sec;ilmesi olarak ortaya qkmaktadlr. Onceden oldugu 
gibi 5 yIlhk bir donem ic;in dogrudan genel oyla sec;ilecek Avrupa Parlamentosu 
milletvekillerinin saYlsmm 736'yl a~mamaSl ongorulmu~tiir.63 

" Avrupa Birligi Konseyi (Zirve):64 Avrupa Birligi Konseyi, uye ulke devlet ve 
hlikumet ba~kanlanmn yam Slra AB Konseyi Ba~kam ve Avrupa Komisyonu 
Ba~kanmm kahhmlyla olu~acak olup, AB Dl~i~leri Bakam da i§leyi§ine 
katllacakhr. Zirvenin bir yasama orgam olmama niteligi muhafaza 
edilmektedir. Zirvede kararlar eskiden oldugu gibi mutabakatla ahnacakhr. AB 
Konseyi'nde bugun ic;in uygulanmakta olan, alb ayhk donu§umlu donem 
ba~kanllg1 yerine, zirveleri ve gundemi hazIrlayacak ve iki buc;uk ydhk sure ile 
yenilenebilir bic;imde en fazla be~ ytl gorevde kalacak bir ba§kamn nitelikli oy 
C;okluguyla belirlenmesi ongorulmu~tur.65 AB Ba~kam'nm en onemli 
i§levlerinden biri, uluslararasr platformda AB'ni temsil etmek olacaktlr. 
Ba§kanhgl yurutecek ki§inin aym and a herhangi bir ulusal gorevi yerine 
getiriyor olmamasl hukmli de getirilmektedir. 

" Avrupa Birligi Bakanlar Konseyi:66 Bakanlar Konseyinin gorev ve yetkilerinde 
onemli bir degi§iklik olmaml§hr. Konsey, A vrupa Parlamentosu He birlikte 
yasama i§levini ve butc;e yapma gorevini yerine getirmeye devam edecektir. 
Kararlan nitelikli oy C;okluguyla almasl 6ngorlilmli§tur. Bu c;erc;:evede oybirligi 
uygulamasl da ancak istisna niteligini ta§lyacak, Anayasal Antla§mada aC;lkc;:a 
belirtilmesi halinde bu yonteme ba§vurulacaktlr. Avrupa Birligi Bakanlar 
Konseyinin GeneI i§ler Konseyi, Yasama Konseyi, Dl§i§leri KOl1seyi gibi farkh 
§ekillerde toplanmasl ve bunlardan daha farkh Konsey formasyonlanna 

62 Ibid., madde I-19. 

63 Anayasal Antla~ma Taslagmm III No.lu ekinde yer alan Protokol, Avrupa Parlamentosu ilyelerinin 
illkelere gore dag!lnmm i<;ermektedir. 

64 "Draft Treaty", supra no. 5, madde I-20. 
(,S Ibid., madde 1-21. 

6(, Ibid., madde I -22-23. 
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ba;;vurulmasl imkamnm ac;Il<: tutulmasl ;;eklinde bir yakla~lln benimsendigi 
gortilmektedir. Dl;;it;;leri Konseyi'ne AB Dlt;;i;;leri Bakam tarafmdan bat;;kanhk 
edilmesi (>ngortilmtit;;ttir. Bakanlar Konseyi'nin Bat;;kanhgl gorevi ise, Dlt;;it;;leri 
Konseyi haricinde, her tiye devlet tarafmdan en az bir ydhk stire ic;in olmak 
tizere Avrupa'daki siyasi ve cografi denge ile tiye devletler arasmdaki 
£arkhhklan dikkate alan et;;itlige dayah bir rotasyonla ytirtittilecektir. 

" Avrupa Komisyonu: 67 Avrupa Komisyonunnn, bir Bat;;kan, Ba~kan 

yardlmclllgl gorevini ytirtiten AB Dlt;;it;;leri Bakam ve tiye devlet vatandat;;Ian 
arasmdan donti~timlti olarak belirlenecek 13 komisyon tiyesinden-toplam 15 
tiye- olw;;masl ongortilmtit;;ttir. Dye devletlerin tamammm en az bir komisyon 
tiyesi He temsil edilmesi uygulamasmm esasen Nice Antlat;;masmm AB'nin 
Gelecegine ilit;;kin Bildirisi ile geni~lemenin, daha dogru bir Hade He AB'nin 27 
tiyeden fazla tilkeye genit;;lemesinin ardmdan terk edilmesi ongortilmti;; 
bulunmaktadlr. Ancak Anayasal Antlat;;ma Taslagl bu konuda daha radikal bir 
c;ozumii benimseyerek, Komisyon iiye saYlsmda esaslt bir indirim 
ongormektedir. 68 Bn alanda iiye devletler arasmda e~itlige dayah, demografik 
ve cografi konumlanm yansltan bir rotasyon sisteminin benimsenmesi hiikmii 
Anayasal Antlat;;ma Taslagl'nda yer almakla birlikte, sistemin it;;leyi;; esaslannm 
daha soma diizenlenecegi belirtilmektedir. Bundan ba~ka Komisyon 
Ba~kammn oy hakkt bulunmayan Komisyon tiyelerini de aym esaslarla 
atayabilecegi hiikmiine yer verilmektedir. Bu itibarla, ozellikle belli bir 
donemde Komisyon'da tiyesi bulunmayan iilkelerin endi~elerini birolC;iide de 
olsa gidermeye yonelik bir giri~im olarak degerlendirilebilecek "Komisyon 
tiyesi yardlmclhgl" gibi yeni bir konum ve stattiniin olu~turulmaya c;ah~lldlgl 
goriilmektedir. 

Komisyonun yetki ve gorevlerinde ise onemli bir degi~iklige yer 
verilmemekte; baglmslz c;aht;;acagl, siyasi baktmdan A vrupa Parlamentosuna 
tabi olacagl ve Parlamento tarafmdan giivensizlik oyuyla heyet halinde 
gorevden almabilecegi; yiiriitme, idari denetim, biih;enin ve fonlann 
nygulanmasl, yasama onerilerini hazlrlama gibi konularda yetkili ve gorevli 
olacagl t;;eklindeki halihazlrdaki konumu biiyiik olC;iide devam etmektedir. 

Avrupa Komisyonu Ba~kanmm atanma yonteminde ise onemli bir 
degit;;iklige gidilerek Komisyona bir ol<;:iide de olsa demokratik met;;ruiyet 
kazandlrma <;abasma giri~ildigi goze c;arpmaktadlr.69 Bu c;erc;evede, Komisyon 

67 Ibid, madde I -25. 

68 Her tiye devlete bir komisyon tiyesi tahsisi sistcmindcn vazgc~ilmcsi uygulamasmll1 yol a~acagl 
sakmcalar Komisyon tarafmdan lsrarla bclirtilmektcdir. Bu konuda bilgi vc genel olarak 
Komisyonun Anayasal Antla~ma Taslagl konusundaki gbriig]eri h;in bkz, European Commission, 
Commission's Statement on the Convention on the Future of Europe: Draft Constitution, DN: IP /03/836, 
13/06/2003, Brtiksel, 13 Haziran 2003. 

69 Draft Treaty, supra no. 5, mad de 1-26, 
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Ba~kam, AB Konseyi (Zirve) tarafmdan nitelikli <;ogunlukla A vrupa 
Parlamentosu se<;:imlerindeki siyasi egilimler dikkate almdlktan ve gerekli 
dam~malarda bulunulduktan soma belirlenecek bir adaym A vrupa 
Parlamentosuna sunulmasl ve Parlamentonun iiyelerinin <;:ogunlugu He bu 
ki~iyi atamaSl ile belirlenecektir. Dolaylslyla, 2009 Yllmdaki A vrupa 
Parlamentosu se<;:imlerinin ardmdan AB Konseyi nitelikli <;:ogunlukla A vrupa 
Komisyonu Ba§kam adayml Parlamentoya bildirecek, bu aday ParJamentodan 
<;:ogunluk oyunu almasl halinde Komisyon ba§kanhgl gorevini 5 yll i<;:in 
iistlenecektir. Komisyon tiyeleri ise liye devletlerin gosterecegi ti<;:er ki§ilik 
adaylarm arasmdan Komisyon ba§kam tarafmdan se<;ilecek, bu se<;imin 
ardmdan AB Konseyi (Zirve) tarafmdan nitelikli oy <;oklugu ile ve Komisyon 
Baf;lkammn onayml da a1arak atanan Du;;i§Ieri Bakam da dahil oImak liz ere 
Komisyonun tamaml, heyet halinde, Avrupa Parlamentosunun onayma 
sunulacaktIwJo Bu yontemde Komisyon baf;lkanmm yetkilerinin eskiye oranla 
onemli ol<;:i.ide arthnldlgl gorlilmektedir. 

Anayasal Antla~ma Taslagmda getirilen yeniliklerle hem Komisyon 
Ba~kanmm yetki ve sorumiulugu ulusal devletlerdeki ba§bakanhk makamma 
biraz daha benzetilmeye <;ah~dml~, hem de Ba~kamn A vrupa Par1amentosu 
se<;:imlerindeki siyasi egilimin dikkate almarak Parlamento tarafmdan se<;:ilme 
ve atanmaslyla Komisyonun ve genel olarak Avrupa btitijnle~mesinin 

demokratik tabam ve demokratik me~ruiyeti arttmlml§ olmaktadlr. 

" AB Du}iEjleri Bakam:71 AB Konseyi'nin, nitelikli oy <;okluguyla, Avrupa 
Komisyonu Ba§kam'nm da gorli~i.ina alarak, bir Avrupa Birligi Dl~i~leri Bakam 
atamaSl ongorlilmti~tijr. BirIigin Ortak Dl§i~leri ve Gtivenlik Politikasml 
yliratecek olan Bakan, aym zamanda, Komisyon Ba~kan yardlmclsl olacakhr. 
Boylelikle hal en Javier Solana'nm ytiriltmekte oldugu gorey, Komisyon 
blinyesinde tammlanml§hr . 

.. Adalet Divam:72 Avrupa Birligi Adalet Divam/3 YLiksek Mahkeme ve 
uzrnanhk mahkemelerinden olu~masl ongorlilen Avrupa BirIigi yargl 
organlanmn, Nice Antla§masl ile ongorti1en son konumlannm otesinde onemli 
bir degi§iklige tabi tutulmadlgl goze <;arpmaktadlr. 

II> Avrupa Merkez Bankasl, Avrupa SaYl§taYl, Avrupa Ombudsmam ve diger 
dam~ma organlan faaliyetlerine, genel olarak btiytik degi~iklikler olmakslZln 
devam edecektir. 

70 Ibid., madde 1-26. 

71 Ibid., maddc 1-27. 

72 Ibid., maddc 1-28 

73 Anayasal Antla§ma Taslagmda AB'nin siitun yaplsl ortadan kaldmlacak ve bu itibarla "Topluluklar" 
tcrimi tarihe kangacaktlr. Bu tarihtcll soma Avrupa Birligi'nin yargl orgam dilimizd(: dc "Avrupa 
Birligi Adalct Divam" olarak amlmaya ba§lanacaklIr. 

74 Draft Treaty, supra no. 5, madde 1-24. 
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,. Nitelikli Oy C;olclugu jzkesf4 ve Ortak Karar USUlii:75 AB'nin karar alma 
mekanizmasmda oybirligi uygulamasl vergi ve dl;; politika gibi alanlarda 
korunurken, diger alanlarda nitelikli oy c;oklugu yontemi genel ilke olarak 
benimsenmi;; bulunmaktadlr. 1987 tarihinde ytirtirhige giren Avrupa Tek 
Senedinden bu yana gerc;ekle;;tirilen her kurucu antla;;ma degi;;ikligi He biraz 
daha yaygmla;;tmlan nitelikli oy c;oklugu uygulamasl Anayasal Antla;;ma 
Taslagl He A vrupa Birligi'nin temel karar yontemi haline getirilmektedir. AB 
Konseyi'nde veya AB Bakanlar Konseyi'nde bir karann almabilmesi ic;in, verilen 
oylann tiye tilkelerin yansmdan fazlaslm ve Birlik ntifusunnn 3/ 5'ini temsil 
etmesi ;;arb ongortilmti;;ttir. Bu itibarla, btittinle;;menin ba;;langlcmdan bu yana 
uygnlanan ve son olarak Nice Zirvesinde btiytik pazarhklar sonncu 
geni;;lemenin ardl1,dan uygulanacak bic;imiyle ongortilen aglrhkh oy sistemine 
2009 tarihi itibariyle son verilmesi tasarlanmaktadlr. 

Yasama alanmda uluslarilsttilUgil, etkililigi, oranhh temsili ve boylece 
demokratik me;;ruiyeti arttmna amacml ta;;lyan S()Z konnsu Anayasal Antla;;ma 
Taslagl dilzenlemeleri, ()zellikle Avrupa Birliginde kilC;ilk ve biiyiik iiye 
devletler. arasmda devam etmekte olan tartl;;malann da onemli bir unsurunu 
olu;;turmaktadlr. Biiyiik ntifuslu devletlere karar mekanizmasmda bugtinktine 
l<:lyasla daha biiyiik aglrhk sahibi olma imkam tamyan bu uygulama Ispanya ve 
Polonya'nm Anayasal Antla;;ma Taslagmm karara bagianacagi 
Hiikiimetlerarasl Konferans siiredni tlkayan ve bug lin ic;in Taslagm geleceginin 
beIirsiz kalmasma neden olan tutumlannm da temel kaynagldlr. 

Bundan ba;;ka, Maastricht Antla;;masl He getirilen ve 1993 yllmdan beri 
uygulanarak Avrupa Birligi Bakanlar Konseyi ile Avrupa Parlamentosunu 
yasama siirecinde "ortak" ya da "e;;it" konumuna getiren ortak karar usulUniin 
de Amsterdam ve Nice Antla;;malannda uygulama alammn arttlnlmasl 
egilimine devam edilmesinden soma Anayasal Antla;;ma Taslagl He esas 
yasama yontemi haline getirildigi goriilrnektedir. Bu c;erc;evede, dam;;ma ve 
uygun gdl"u;; (onay) usulleri istisna niteliginde olacak ve ancak Anayasal 
Antla;;mada a9kc;a ongoriilen durumlarda uygulanacakhr. 

Yasama alamnda Avrupa Parlamentosunun, dolaylslyIa btittinle;;menin 
demokratik me;;ruiyetinin giic;lendirilmesi yam Slra bu alanda ahlan adlmlar 
uluslarlistiiliigiin giic;lendirilmesine de hizmei: edecek niteliktedir. Bundan 
ba;;ka, £arkh ve c;e;;itli yasama usullerinin bir arada mevcudiyetinin yarattlgl 
karma;;amn da online gec;ilmeye <;ah;;Ilmaktadlr . 

.. Subsidiarite ve Orantzlzllk jzkeleri Hakkmda Protokol:76 

A vrupa Birligi kurucu antla;;malanna Maastricht Antla;;masl ile giren 
subsidiarite ve orantlhhk ilkelerinin ne ;;ekilde uygulanacagma ili;;kin 

75 Ibid., madde 1-33. 

76 Protocol on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality, Anayasal Antla~ma 
Taslagm3 ekli proto ko1. 
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Amsterdam Antlaf?masma ekli mevcut protokoltin de AnayasaI Antlaf?ma 
Taslagmda btiytik ole;tide muhafaza edildigi gortilmektedir. Bu e;ere;evede, 
onemli bir yenilik tiye devletlerin uiusal parlamentolanna veya ulusal 
parlamentolann her kamarasma, Komisyonun yasama onerilerinin subsidiarile 
ilkesine uygunlugu konusunda gereke;eli gortif? venne hakkmm saglanmlf? 
olmasldlr. Soz konusu gortif? kapsammda ulusal pariamentolar ilgili onerinin 
subsidiarite ilkesine neden uygun olmadlglm gereke;eleri He belirtme imkamna 
kavuf?maktadlr. Avrupa Parlamentosu, Bakan1ar Konseyi ve Komisyon bu 
gortif?leri dikkate alacaktlr. Bu nitelikteki gereke;eli gortif?lerin tiye devlet 
parlamentolannm tie;te biri tarafmdan verilmif? oimasl halinde Komisyon 
onerisini gozden gee;irecektir. Bu gozden gee;irmenin sonucunda Komisyon 
onerisini oidugu gibi muhafaza etme, degif?tirme veya geri e;ekme 
tercihlerinden birini kullanacak ve karanm gereke;elendirecektir. Bundan ba§ka, 
tiye devletlerin uiusal parlamentolanna bir AB tasarrufunun subsidiaritc ilkesine 
aykmhgl iddiaslyla Avrupa Birligi Adalet Divanmda dava ac;ma yetkisi de 
tanmmaktadlr. 

® Ulusal Parlamentolarm RolU Hakkmda Protokol:77 

Nice ve Laeken Zirveleri Sonue; Bildirilerinde de ongorijldtigu tizere ulusal 
parlamentolann A vrupa btittinlef?mesi stirecine kahhmlanmn ve rollerinin 
gtie;lendirilmesi, ozelIikle yetki ve demokratik mef?ruiyet sorunlan ae;lsmdan, 
onem ta;nmaktadlr. Bu amae;la Amsterdam Antlaf?masll1a ekli Protokol'tin e;ok 
btiytik degif?ikliklere gidilmeksizin Anayasal Antlaf?ma Taslagll1a da dahiI 
edildigi gortilmektedir. Bu e;ere;evede, Komisyon tarafmdan haZlrlanan tum 
damf?ma doktimanlan (yef?i1 ve beyaz kitapIar) yaymlandlklan tarihte tiye 
devletlerin ulusal parlamentolarll1a gonderilecektir. Bundan ba§ka, Avrupa 
Parlamentosuna ve Bakanlar Konseyine sun ulan tum yasama onerileri de aym 
anda ulusal parlamentolara iletilecektir. Yukanda belirtildigi tizere, onemli bir 
yenilik olarak, ulusaI parlamentolar A vrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi 
ve Komisyona bir yasama onerisinin subsidiarite ilkesine uygun olup olmadlgl 
konusunda gereke;eli goriif? gonderebileceklerdir. Bundan baf?ka, bir yasama 
onerisinin ulusalparlamentolara gonderilmesi iIe yasama siirecinde Bakanlar 
Konseyi tarafmdan karara baglanmak tizere gtindeme ahnmasl arasmda en az 6 
haftahk bir stirenin gec;mesi ongoriilmektedir. Konseyin yasama amae;h 
mtizakerelerinin tutanaklan da gtindem ve sonue;lar He birlikte ulusal 
parlamentolara iletilecektir. 

Bundan baf?ka, A vrupa Parlamentosu ile ulusal parlamentolar arasmdaki 
i§birliginin geli$tirilmesine ilif?kin dtizenlemelerin ortaklaf?a kararlaf?tInlmasl ve 
tiye devletlerin ulusal parIamentoIannm Avrupa Birligi if?lerinden sorunlu 

77 Protocol on the Role of the National Parliaments in the European Union, Anayasal Antla(;]l1a Taslagma ekli 
protokol. 
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komisyonlarmm dtizenli i1;>birligi platformu niteligindeki COSAC olu1;>umunun 
da devaml Anayasal Antla1;>ma Taslagmda ongortilmektedir. 

" Birligin Demokratik Ya~aml:78 

Birligin Demokratik Ya1;>aml ba1;>lIgml ta1;>lyan b()ltimde ise Birlik 
vatanda1;>lannm e1;>itligi, temsili ve katIhmcl demokrasi ile saydalYllIgm 
saglanmasl ilkelerinin onemi vurgulanmakta, Avrupa c;:apmda siyasi partilerin 
orgtitlenmesinin btittinle1;>menin gelecegi aC;:lsmdan ta1;>ldlgl onem, daha onceki 
kurucu antla1;>rna metinlerinde ifade edildiginin c;:ok da ()tesine gitmeyen bir 
bic;:imde, belirtilmektedir. Onemli olarak degerlendirilebilecek bir yenilik, 
birden c;:ok saYlda tiye devletten yurtta1;>larca toplanacak en az 1 milyon imzah 
bir dilekc;:e ile Komisyonun yasama onerisi sunrnaya davet edilmesi imkam 
ola1'ak gaze c;:a1'pmaktadlr. 

Me§ruiyet Sorunu 

Go1'tildtigti tizere, ortaya C;:lkan mdin, Av1'upa Bi1'ligi'nin kurumsal yaplslm 
ozellikle geni1;>leme somaSl daha iyi i1;>lerlige kavu1;>ttmnak ve Avrupa 
vatanda1;>lan ile Bi1'lik a1'asmdaki uzakhgl kapatmak adma bazl 1'efo1'mlar 
ic;:ermekle birlikte bunla1' gereksinimleri tam olarak kar1;>llamaktan uzaktlr. 
Birlik kurumsal yaplsl ne gerc;:ek bir parlamenter demokrasinin kurum ve 
mekanizmalan He donatllmakta, ne ulusal parlamentolar araclhglyla dolayh 
me1;>ruiyetin gen;:ek anlamda artmasma imkan saglayacak dtizenlemelere 
gidilmekte, ne de vatanda1;>lann daha etkili katlhml ve btittinle1;>me stirecine 
desteklerini temin aC;:lsmdan onemli yeniliklere yer verilmektedir. 

Omegin, Komsiyon'un politize edilmesi konusunda son derece mtitevaZI bir 
adlm atIlml1;>tlr.79 Komisyon Ba1;>kam yine AB Konseyi/tiye devletler tarafmdan 
belirlenecek ve Avrupa Parlamentosu tarafmdan onaylanacak, ancak arhk bu 
adaym belirlenmesinde Avrupa Parlamentosu sec;:imlerinde ortaya <;:lkan siyasi 
egilim de dikkate almacaktIr. Oysa <;:ok daha kapsamh, AB dtizeyinde ger<;:ek 
parlamenter demokrasinin uygulanmasma, halklann siyasi tercihler etrafmda 
mobilize edilmesine imkan saglayacak bir yalda1;>lm, Parlamentoda se<;:imler 
sonucu olu1;>an hakim siyasi egilimin belirleyecegi bir Ba1;>kan adaymm AB 
Konseyi tarafmdan onaylanmasl olabilirdi. 

----------------
78 Draft Treaty, supra no. 5, mad de IV-44-51. 

79 Komisyonun politize edilmesine kar~l C;:lkanlara da slkhkla rastlanmaktadlr. Grnegin Scharpf AB'nin 
kar§l kar§lya bulundugu sorunlann uzla§ldan c;:ogunluk modeline ya da gen;ek bir parlamenter 
demokrasiye gec;:ilmesi ill' me§l"ll bic;:imde <;ozulemeyecegini ileri surmektedir; <;unkil bunun ic;:in 
gerekli guc;:lti kolektif kimlik OIU(HnU§ degildir. Pakat Scharpf da anayasala§manm soz konusu 
kolektif kimligi yaratma yonilnde olumlu katkl saglayacagml teslim etmektedir. Bkz. Scharpf, 
"Problem-Solving Effectiveness and Democratic Accountability in the EU". 
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Bir ba;;ka omek, Avrupa <;apmda siyasi partilerin onemine i;;aret eden 
dtizenlemedir. 80 Ilgili hliktim, Avrupa dlizeyinde siyasi partilerin "Avrupa 
siyasi biIincinin" olu;;umuna ve "Birlik vatanda~lannm iradelerinin Hade 
bulmasma" katkl saglayacagml belirtmekle yetinmekte; A vrupa dtizeyinde 
siyasi parti orglitlenmesini saglayacak proaktif bir ()nlern ya da dUzenleme 
ongc)rmemektedir. Benzer ;;ekilde, Avrupa Parlamentosu sc<;imlerinin tum tiye 
devletlerde tek tip se<;im sistemi ile ger<;ekle;;tirilmesi hedefi tekrar edilmekle 
yetinilmektedir. 

Bundem ba;;ka, Anayasal Antla;;ma Taslagmda Birligin i;;Jeyi;;inin temsiH 
demokrasi uzerine in;;a ediIdigi belirtilmekte; vatanda;;Iann Birlik duzeyinde 
Avrupa Pal'lamentosunda dogrudan, tiye devletlerin ise Bakanlar Konseyi ve 
AB Konseyi btinyesinde kendi u!usal parlamentolarma kar;;1 sorumlu 
htikLimetleri al'aclhglyla temsil edildigi; boylece vatanda;;lann aym zamanda 
dolayh temsilinin de saglandlgl vurgulanmaktadlr. 

Ulusal parlamentolann roltinde de an!amll bir geli;;me gozlenmemektedir. 
Tek onemli yenilik, ulusal pal'lamentolarm A vrupa Parlamentosuna, Bakanlar 
Konseyi ve Komisyona bir yasama onerisinin subsidiarite ilkesine uygun olup 
oimadlgt konusunda gerek<;:eli gorti:;; gonderebilmeleri ve Komisyonu onerisini 
yeniden gozden ge<;il'meye zol'lama imkanlan ile Adalet Divam onlinde bu 
ilkeye aykm Birlik tasal'l'uflannm iptali i<;in dava a<;abilme yetkilerinin 
kabullidtir. Anayasa <;ah;;malanna ili:;;kin ilk taslak metinlerde yer alan ulusal 
parlamentolarla A vrupa Parlamentosundan temsiJcilerden meydana gelecek 
"Avrupa Halklan Kongresi" tarzl bir olu:;;um nihai metinde benimsenmemi$ 
gc.irLinmektedir. 

Etkili i$leyi:;; bakmllndan ise, ornegin Ortak Dl:;; ve Guvenlik Politikasl 
alanmda getirilen bazl onemli yeniliklere kar~m dl$i:;;lerinde tek elden, tek sesle 
politika yurlitme imkam bir AB Konseyi Ba:;;kanhgl ve bir AB Dl;;i$leri Bakanhgl 
-hatta bunlara Komisyon Ba;;kam da eklenebilir- tesis edilrnek ve yetkilerinin 
slmrlan belirsiz blrakIlmak suretiyle tehlikeye atllnu$tlr. 

Bu orneklerin bize gostel'digi tek bir oIgu vardlr: Avrupa bliWnle:;;mesi ne 
ulusal parlamentolan ve dolaylslyla dolayh temsili ve me:;;ruiyeti gli<;Iendirerek 
Birligin uluslarlisW niteligini zedeleme tehlikesini goze alabilmi;;, ne de Avrupa 
Parlamentosu ic;inden ve tarafmdan atanacak, ger<;ek anlamda siyasi egilim 
sahibi bil' Komisyon/hliklimet yaratarak Birligi federal bir parlamenter 
demokratik devlete donli;;Wrme adlmml atabilmi$tir. Asgari reformlar 
araclhgJyla demokratik me;;ruiyet/ etkililik ve uluslarlisWltik/ 
htiklimetleraraslclhk dengeleri saglanmaya <;ah:;;llmaktaclIr. Bu tercih, kurumsal 
yap 1 a<;lsmdan me$ruiyet sorunlanna <;oztim bulmaktan uzak gorlinmekle 

80 Draft Treaty, supra no. S, mad de IV-45/4. 

147 



ULUSLARARASlili~KilER 

birliktc, btittinlc1i'mcnin gene! yap lSI ve hedefleri itibariyle, bugtin ic;:in, 
uygulanabilir nitelikteki tek tercihtir. A vrupa Birligi bir "devlet" degildir; 
dolaytslyla demokrasi aC;:lgl ya da me1i'ruiyet sorunianna da ulus devletlerdeki 
kurum ve mekanizmalan temel alarak c;:oztim bulmasl mtimktin degildir. Birlik 
kendine ozgti, uluslartisW nitelikte, olU1i'makta olan bir siyasi yapIdlr, bir 
stirec;:tir. Demokratik me1i'ruiyet sorunlanna da ken dine ozgti, yenilikc;i 
c;:oztimleri yine stirec; ic;inde bulacakhr. 

Peki, Anayasal Antla1i'ma Taslagl bir "Avrupahhk kimligij aidiyeti/bilinci" 
ya da "demos"u yaratma hedefini ne olc;:tide gerc;:ekle1i'tirebilecektir? Bu konuda 
iki temel ned end en dolayl fazla iyimser olmak kolay gortinmtiyor. Oncelikle, 
ortaya C;lkan metin AB vatanda1i'larmm kolayca anlaYlp ozde~le1i'ebilecegi bir 
metin niteliginde degildir; karma~lk ve muglak yap 1 devam etmektedir. 

Ikinci olarak, Wm "anayasa" retorigine kar1i'm ortaya C;:lkan metin bir 
"uluslararasl antlaf,ima"dJr. Onaylanmasl ve degif,itirilmesinde, aksi yondeki Wm 

onerilere ragmen, mevcut sistem btiytik olc;:tide korunmuf,itur. "Anayasal 
Antlaf,ima", topIanmasma karar verilecek olan bir "Konvansiyon"un hazlrhk 
c;:ahf,imalannm ardmdan, bugtin oldugu gibi, ancak tiye devletlerin 
UZlaf,ilsl/oybirligi ile ve HtikLimetlerarasl Konferans yontemi ile 
degif,itirilebilecektir. Ancak daha onemlisi, Anayasal Antla1i'manm 
onaylanmasmda izlenecek prosedtirde goze c;:arpmaktadlr. Anayasaya gerc;:ek 
anlamda demokratik mef,iruiyet saglayacak ve A vrupa halklanm btittinlef,ime 
ideali etrafmda harekete gec;:irebilecek tek yon tern olan onay prosedtirti 
c;erc;evesinde tiye devletlerde aym anda referanduma gidilmesi tercihi kabul 
edilmemif,i durumdadlr.81 

Avrupa Birligi'nin Anayasaya ihtiyacl Var nn? 

Avrupa Birliginin anayasaya ihtiyaCl olup olmadlgl ve bu anayasamn niteligi 
c;:e1i'itli boyutlarda tartlf,illmaktadlr.82 Anayasanm en etkili savunuculanndan 
Habennas'a gore Maastricht Antlaf,imaSl somaSl donemde sadece ekonomik 
kazammlann mef,iruiyeti temini ve Birligi ileri goWrrnesi mtimhin degildir. 
Siyasi btittinlef,ime ancak bir kurucu belgenin/ anayasanm saglayabilecegi 
simgesel berrakhga ve ortak degerlerin mef,iruiyetinin teminine ihtiyac;: 
gostermektedir. Daha onceden ornegine rastlanmayan, ulus devletlerden 

.. _, 
81 Bugtin i<;in aday ve tiye tilkelerden sadece c,:ek Curnhuriyeti, Danimarka, irlanda, Ltiksernburg, 

Hollanda, Portekiz ve Ispanya Anayasal Antla~rnanm onaYI i<;in referanduma sunulmasl karanm 
alml~tIr. Almanya kesin olarak referanduma ba~vurmayacagml a<;lklaml~tIr. Diger aday ve tiye 
devletler ise referandum konusunda kararSlzdlr. 

82 Weiler'in anayasala~ma siirecinin kar~l kar~lya bulundugu zorlu se<;enekler hakkmda kapsamh bir 
degerlendirrnesi i<;in bkz. Joseph H. H. Weiler, "A Constitution for Europe? Some Hard Choices", 
Journal of Common Market Studies, Cilt 40, No 4, 2002, s. 563-580. 
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olu;;an bir "devlet" yaratma ideali normatif hedefler i<;in siyasi mobilizasyon 
gerektirmekte; Avrupa projesmm politize edilrnesi zorun1u1ugu 
bulunmaktadlr. Kurum ve mekanizmalann reformu A vrupa siyasi projesinin 
i<;eriginin berrak hale gelmesinden bagm1s1z olarak ba;;anya ula;;amaz. Burada 
ortaya C;lkacak olan "demos" da etnik degil, vatanda;;hk temeli iizerine in;;a 
edilen bir siyasi top1uluk olacaktIr. Bu durum, bir kimlik o!u;;urn siirecinin on 
;;artlan alan Avrupa sivil toplumunun ortaya <;lkmas1, Avrupa <;apmda bir 
kamusa1 alanm in;;asl ve tUm A vrupa vatanda;;lan tarafmdan payla~nlan bir 
siyasi kiiltUriin ;;ekillenmesine; tUm bu hususlar da bir anayasanm katalizor 
etkisi gbstermesine baghdlf. Ancak, Habermas'm da belirttigi iizere, bu tarz bir 
olu;;um i<;in anayasamn halkoyu He kabulii gerekmektedir. Avrupahhk 
kimIigini sadece ula;;dan ortak degerler degil, aym zamanda onlara ula;;llmaslm 
saglayan siire<;ler de belirlemektedir.83 

Yeni anayasala~ma yakla~lmmm ve Anayasal Antla~ma Taslagmm en biiyiik 
sakmcasl ise biiyiik soylemlerle vaatlerde bulunup, soz verdiklerini 
gerc;ekle;;tirememesi olacakhr.B4 Gustavsson'un da belirttigi gibi tedrici, 
dolaYlslyla toptanci bir yakla;;lm ic;ermeyen bir anayasala;;ma anlaYl;;l, ani ve 
biitUnliiklii bir yakIa;;lm ic;eren iitopik bir to plum miihendisligi anlaYl;;ma 
tercih edilmelidir.B5 Tepeden inmeci bir yakla~lmla hazlrlanan ve gerekli 
toplumsal kbkene ve tab ana sahip oImayan, iistelik Avrupa Birligi'nin yaplsml 
ve kurumlanm ihtiya<;lar c;er<;evesinde gerekli bi<;imde donii;;tiiremeyen bir 
"anayasa" ne "Avrupa demos"u olu;;umunu saglayabilecek, ne de demokratik 
me;;ruiyetj etkili i~leyi;; dengesini olumiu yonde geli;;tirebilecektir. Benzer 
gbrii~Ieri savunan Weiler'a gore, ;;ekiisel anlamda bir "anayasa" ortaya konmasl 
bugiine kadar iiye devletler ve halklan tara£mdan ho~gorU ve goniillU irade He 
benimsenen A vrupa Birliginin anayasal hukuk diizeni niteliginin hukuki 
zoruniuluga ve kesinJige donU;;tiiriilerek zedelenrnesi gibi arzu edilrneyen biT 
sonuca yol a<;abilecektir. 86 

Ian Ward da Avrupa'nm gelecekteki yaplslmn Avrupahlann baghhk ve 
destegini saglayacak siyasi projeyi iiretrnesine bagh oldugunu, bu gelecegin 
me;;ruiyetinin sadece uluslararasl antla~malar veya yargl kararlan ile 
saglanamayacag1m vurgulamaktadlr.87 Bunun ic;in anayasa sadece tarh;;mayl 
belli bir <;erc;eveye oturtarak kolayla;;hracak, hisleri ve siyasi hayal giiciinii 
harekete ge<;irecek bir arac;tIr, kendi i<;inde bir amac; degil. Bu baklmdan A vrupa 

83 Habermas, "Why Europe Needs a Constitution?", s. 10-25. 

84 Benzer bir gbrli~ ic;in bkz. Antje Weiner, "Editorial: Evolving Norms of Constitutionalism", European 
Law Journal, Cilt 9, No 1, 2003, s. 1-13. 

85 Sverker Gustavsson, "Reconciling Suprastatism and Democratic Acountability", Jean Monnet Working 
Papers, No 11/99, (http://www.jeanmollnetprogram.org/papers/). 

86 Weiler, "A Constitution for Europe? Some Hard Choices", s. 568-569. 

87 Ian Ward, "Beyond Constitutionalism: The Search for a European Political Imagination", European 
Law Journal, Cilt 7, No 1, 2001, s. 25. 
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birligi bag1ammda klasik egemenlik kavrammm CHesine ge<;ildigi gibi, klasik 
parlamenter dernokrasi bic;:imlerinin de otesinde c;:c)ztimler aranmasI 
gere kecektir. 88 

Walker'a gore ise, anayasala;;ma konusunda tepeden inmeci bir yontem 
belirlenmesinin smlrlaYlcl bir etkisi olabilecegi kabul edilebilirse de, siyasi yapl 
olu;;turn,aj toplum mtihendisligi slirecinde anayasa1ann tarihse1 olarak 
oynadlgl rollin de gC)Z ardl edilmemesi gerekmektedir. Eu bakIrndan siyasi 
btitilnlef;lmenin gtic;:lendirilmesi ve mef;lru bir siyasi yap I yaratma siirecinde 
anayasala;;manm simgeseJ ve arac;:sal onemi de al<;akgontillii, ancak dnemli bir 
adim tef;lkil edecektir.89 

Ancak, asIl sarun, bu adlmm zamanmdan once atllrp ahlmadlgldlr ? AB'nin 
;;ekilsel bir anayasaya ihtiyaCl olmadlgl ve bu konuda ted rid bi1' stirec;: izlenmesi 
gerektigi, hentiz bir anayasamn top1umsa1 ve siyasal kOf;lullanmn oluf;lmachgl 
belirtilebili1'. Avrupa Bi1'liginde anayasa1af;lma bi1' stirec;: ola1'ak ge1'c;:ekle;;mit;;tir. 
$u anda ise ;;ekilsel bi1' anayasa olut;;turma kapsammda bu ted1'id sti1'ec;: 
kesile1'ek, ani ve bi1' defada anayasalat;;ma yontemine gec;:ilmi;; gibi 
go1'iinmektedi1'.90 Bu degit;;imin boyutlanm ve olumlu ya da olumsuz etkile1'inin 
hangisinin aglr basacagml zaman goste1'ecektir. 

Anayasalat;;ma baklmmdan beli1'tilebilecek olan bir bat;;ka husus, bi1' 
anayasanm kac;:mIlmaz ola1'ak, en azmdan simgesel dlizeyde, hilklimetle1'
a1'aslClhktan uzak!a;;ma, uluslartistiiclilliglin gelit;;mesi ve hatta £ederallet;;meye 
dog1'u bi1' gidit;; anlamml tat;;lyacagldl1'. Ancak, bu yonde bir halk iradesi ve 
anayasanm kurucu iktidan mevcut mudur? Avrupa halklan ge1'c;:ekten de daha 
fazla federallet;;me ya da blitiinle§me konusunda istekli midir? Anayasa 
c;:ozmeye <;aht;;hgl demokratik met;;ruiyet sorununu daha da aglrlat;;hrma 
potansiyelini blinyesinde ta§lmakta degil midir? Anayasanm ic;:erigi kadar 
hazlrlanma, kabul edilme slireci de onem tat;;unakta ve bu alanda gerekli 
met;;ruiyetin temin edildigi konusunda bazl t;;lipheler bulunmaktadlr.91 

Burada anayasanm sembolik onemi He ilgili tartl§maya da deginmek 
gerekmektedir. Ger<;ekten de, ortaya <;lkacak olan anayasa ve ona me§ruiyet 

---------.-.---------~"-~ 

H8 Ibid., s. 39-40. 

89 Walker, "Comment on: Antje Weiner, 'Towards a Transnational Nomos-The Role of Institutions in 
the Process of Constitutionalisation' ". 

90 Benzer bir gorti~ h;in bkz. Dario Castiglione, "From the Charter to the Constitution of Europe? Notes 
on the Constitutionalisation Process in the EU", Queens Papers 011 Europeanisatiol1, No 5/2002. 

91 Benzer bir gorti~ iC;in bkz. Antje Weiner ve Vincent Della Sala, "Constitution-making and Citizenship 
Practice-Bridging the Democracy Gap in the EU?", Journal of C01ll1/10n Market Studies, Cilt 35, No 4, 
1997, s. 609. Anayasan1l1 meqruiyeti ve aidiyeti saglamak tizerc gerekliligini teslim eden, ancak, 
Avrupa Birliginin hal klan harekete gec;irecck bir siyasi mitosa sahip olmadlgl §eklindeki farkh bir 
yakla§llTI ic;in bkz. Daniela Obradovic, "Policy Legitimacy in the European Union", Jou rnal of Common 
Market Studies, Cilt 34, No 2, 1996, s. 191-221. 
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saglayacak, destek verecek olan kurucu iktidar/halk, federal yap Ida da oIsa, bir 
<;e~it ulus devletin meydana geldigine mi i~aret etmektedir? Sadece "devlet"ler 
mi "anayasa"ya sahip oIabilil'ler? 

Avrupa Birligi'nin nihai hedef olarak federal bir devlete donti~mesini, 

me~ruiyet ve demokrasi sorunlanna <;oztim olu~turmasl baklmmdan 
destekIeyen bir gorti~ elbette mevcuttur. ()megin, Avrupa Topluluklan AdaIet 
Divam yargl<;lanndan Federico Mancini Avrupa Birligi'nin federal bir devlete 
donti~mesinin zorunlu ve yararh oldugunu, bu itibarla anayasasmm da bu 
yaplyl teyit edici nitelikte oIacaglm savunmaktadll'.92 Benzel' ~ekilde Alman 
DI~i~leri Bakam Joshcka Fischer de tinlii Humboldt konu~masmc(a benzer bir 
amaCI dile getil'mekte; yontemini ve ara<;lanm da ortaya koymaya <;ah~tIgl bir 
Avrupa Federal Devleti modeli geli~tirmektedir.93 

Joseph Weiler ise, Avrupa Birliginin temel amacmm "tiye devletler ve 
halklar" arasmda gittik<;e yakmla~an bir birlik meydana getirmek" oIdugunu, 
dolaYlslyla, ortak degerler etrafmda bir araya gel en, ancak ulus devletlerin 
halklanmn tek bir potada eritilmesi He sonu<;:lanmayan; <;ok saYlda ve fark11 
katmanlarda halk/ uins yaratllmasmm asIl hedef olmasl gel'ektigini Hade 
etmektedil'.94 Avrupa Birligi, uins devletier ve onlal'm halklan temelinde in~a 
edi1mi~ uluslal'tistti bil' btittinle~me denemesidir; bu y()ntemle insanhk adma 
yeni bir deneye gil'i~mi~tir ve yeni bir yol onermektedir. Ulns devletlel'in 
ozellikle hukukun tisttinltigti temelinde kontrol altma aimmaslm, ama aym 
zamanda da ayakta kalmaSlm sagiayan bu yenilik<;i yontemin terk edilerek yeni 
bir "devlet"in kurulmasmm ozgtin, yararlI ya da al'zu edilir bir yam 
bulunrnamaktachr.95 Bu gorU~ti payla~mamak mtimktin mil? 

Konvansiyondan <;lkan sonue; ya da Htiktimetlerarasl Konfel'ansll1 eninde 
sonunda tizerinde uzla~acagl Anayasal Antla~ma, hi<;bir ~ekilde Avrupa 
Bil'liginin nihai ~ekIini ve yapIslm belirlemeyecek, sadece biiWnle~me silrecinde 
onemli bir adlm te~kil edecektir.96 Nitekim, A vrupa biittinle~mesinin ken dine 
ozgti niteligi ve ihtiya<;lan ileride de devlet/federal devlet/kondeferasyon tarzl 
bir s1l11flandlrmamn mtimkiin, gerekli ya da arzn edilir olmadlgml ortaya 
koymaktadlr. 

92 Mancini," The Case for Statehood", s. 29-42. Jtirgen Habermas da ulus devletlerden olu§an bir Avrupa 
devletine taraftardlr, bkz. Habermas, "Why Europe Needs a Constitution?", s. 5-26. 

93 Joschka Fischer, "From Confederacy to Federation: Thoughts on the Finality of European 
fntegration", Joerges-Meny ve Weiler (der.), What Kind of C011stitution for What Kind of Polity?, s. 19-
30. 

94 Weiler, "The Case Against the Case for Statehood", s. 43-62. Bu konuda farkh bir yakla;;nTI ic;-in bkz. Hans 
Lindahl, "European Integration: Popular Sovereignty and Politics of Boundaries", Europea11 Law 
Journal, Cilt 6, No 3, 2000, s. 239-256. 

95 Weiler, "The Case Agai11st the Case for Statehood", s. 43-62. 

96 Bel1Zer bir gori.i;; i<;:in bkz. Jo Shaw, "Process, Responsibility and Inclusion in EU Constitutionalism", 
European Law Journal, CHt 9, No 1, 2003, s. 45-68. 
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Avrupa Birliginde anayasala9ma sureci ve AnayasaI Antla9ma Tas1agl He ilgili 
tUm bu tarh9malardan soma birkaG saptama yapIlabilir. 

Oncelik1e, ortaya Glkan Anayasal Antla9ma Tas1agl metni hazlrhk a9amaSI ve 
iGerigi He Birligin demokratik ve etkili i91eyi9ini saglama yc)nunde bir gcli9rneye 
i9arct etmckle birlikte sorunlan tamamen ortadan kaldlfacak nitelikte degildir. 
Kurumsal yapl, yetkiler, karma91k karar mekanizmalan, vatanda91ara uzakhk 
gibi konulardaki endi9e1erin geni91emenin ardmdan azalmasrnl beklemek 
gerGekGi olmayabilir. Ancak, A vrupa btitun1e9mesi bir sure<;tir ve bugune dek 
ortaya Glkan sorunlara <;ozumler devrirnsel bi<;imde ya da birdenbire degil, 
adlm adlrn geli9tirilmi9tir; bugun i<;in de aym durumun devam ettigi a<;lktIr. 

Anayasal Antla9ma Tas1agl He Avrupa Birligi, uye devletleri ve halk1an 
arasrnda daha slkl bir birlik kurma yolunda onemli bir adlm atm19hr; ancak bir 
"Avrupa Federasyonu" hal en ufukta gozlikrnemektedir. Aslrna babIn"sa 
geni91emenin Birlik i<;inde <;e9itliligi daha da arttIracagl ve hornojen bir "Avrupa 
demos"u kavrarnml iyice irnkanslz kllacagl dikkate almdlgrnda Avrupa 
Birliginin bir federal devletten <;ok, "yeni tarz bir orta<;ag irnparatorlugu"na 
donu9meye ba9Iayacagl da ileri su1'ulebilir.98 Bi1'lik gittik<;e federalle9mek1e 
birlikte, kendine ozgti, ulusla1'ustU bi1' btitun1e9me denemesi olmaya devam 
etmektedi1'. Bu itibarla, demok1'atik me9ruiyet sorununa bulunacak <;ozlirnle1' 
bu ulusla1'ustU yapmm ozglinlugti He dogru oranhh, yenilik<;i <;ozurnle1' olmak 
zorundadlr. Ya1'ahlmasl anayasala9ma su1'ecinin temel hedeflerinden biri olan 
A vrupa "demos" u da o1'tak dcgerle1' et1'afmda bi1' araya ge1mi9, <;ogu1 anlamda 
ulus dev1etle1' ve Avrupa halklan uzerine in9a edilen, kendine ozgti bi1' "demos" 
olacakh1'. 

Bugun IGm Avrupa Bi1'liginin Avrupa halklanm ha1'ekete geGi1'ecek ve 
A vrupahhk kimligi He ozde91e9me1erini saglayacak yeni proje1e1'e, hedeflere, 
yonelimle1'e ihtiyaCl artarak devam etmektedir. Bi1'ligin bu yeni hedef ve 
projeleri dogru tespit edip ge1'<;ekle9ti1'mekte goste1'ecegi ba9an gelecegini de 
belirleyecektir. Avrupa Bi1'ligi, ulus devleti a9an ancak onu ikame ehne amaCl 
ta91mayan, uyesi olan ulus devietler a1'asmda slkl bi1' i9birligi ve btittinle9meyi 
hedefleyen bi1' ban9, 1'efah ve hukuk projesi ola1'ak devam ettigi stirece ba9an 
9anS1 ve kahclllgl soz konusu olacakh1'. Bu ama<;la, Birlik hem vatanda91anna 
daha fazia katlhm imkam saglaya1'ak gi1'di me91'uiyetini gii<;lendi1'mek, hem de 
etkili i9leyen yaplyl geli9ti1'e1'ek pe1'formans / C;lkh me9ruiyetini saglamak 
zorundadl1'. 

97 Sanem Baykal "Avrupa Birliginin Anayasal Temel Ta:;;lan", A'Orupa Ortak Degerleri 'Oe A'Orupa 
Anayasasmm Temel Ta§lan KollokYU111U, Turk Parlamel1terler Birligi, 19 Ocak 2002, TBMM-Ankara, s. 68-
76; Sanem Baykal, "Avrupa Birliginin Gelecegi KurultaYl", ATAUM Bl41ten, Yil2, SaY' 2, 2002, s. 4-6. 

98 Jan Zielonka, "Enlargement and the Finality of European Integration", Joerges, Meny ve Weiler (der.), 
What Kind of Constitution for What Kind of Polity?, s. 151-162. 
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Son cumleyi de anayasala;;ma surecinin Turkiye-Avrupa Birligi ili;;kilerine 
etkisine aYlrahm: Demokratik me§ruiyet ve halk iradesi sbyleminin bu derece 
gli<;:lU oldugu bir slrada A vrupa Birligi uyesi devletler, vatanda§lannm bnemli 
bir <;:ogunlugu tarafmdan AB i<;:inde gbrulmek istenmeyen Turkiye'ye Arahk 
2004'de muzakere tarihi verme konusunda olumlu bir karar almakta, diger 
etkenlerin yanmda, kamuoylanmn iknasl babmmdan da, ciddi bir zorluk 
ya§ayacaklardlr. 
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