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GİRİŞ 

Milli iktisaba konu olmama ilkesi, uzay hukukunun belki de en 
önemli ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilke, uzay hukukuna 
ilişkin görüşmelerin Soğuk Savaş döneminde yapılmasının da etki-
siyle Dünya üzerindeki çatışma ortamının uzaya taşınmaması ama-
cını taşımakta ve görüşmelerin en başından beri uzay hukukuna 
hâkim olacak ilkeler arasında sayılmaktadır. Ancak bu ilkenin ge-
rekliliği, özel şirketlerin uzay faaliyetlerindeki rolünün artması ve 
teknolojik imkânların uzaya insanlı veya insansız araç yollamanın 
ötesinde faaliyetlerde bulunmayı mümkün kılması ile birlikte tartı-
şılmaya başlanmıştır. 

Hem ulusal ve uluslararası uzay ajansları hem de uzay sektö-
ründe faaliyet gösteren özel şirketler, insanlığın geleceğinin uzayda 
olduğu noktasında hemfikirdirler. Gerek uzay madenciliğiyle uğ-
raşmak gerekse yerleşim bölgeleri oluşturmak yoluyla uzayda süreli 
yahut daimî kullanım alanları oluşturmaya yönelik planlar yapıl-
maktadır. Bu noktada ise gündeme milli iktisaba konu olmama ilke-
si gelmekte ve bu ilkenin kimleri kapsadığı, nelere ilişkin olduğu ile 
bu tür faaliyetleri engeller nitelikte olup olmadığı tartışılmaktadır. 

İnsanlığa tahsis, keşif ve araştırma hakkı, eşitlik gibi uzay hu-
kukuna ilişkin temel ilkelerin diğer birçoğu milli iktisaba konu ol-
mama ilkesi ile birlikte değerlendirilmesi gereken ve birbirini ta-
mamlayan niteliktedir. O halde milli iktisaba konu olmama ilkesinin 
uzay hukukunun merkezinde olduğunu söylemek mümkündür. Hal 
bu iken, bu ilke değiştirilmeden ya da kaldırılmadan yerleşim proje-
lerinin gerçekleştirilmesi mümkün müdür? 

Bu çalışmada milli iktisaba konu olmama ilkesi, uzay faaliyetle-
rinin ve uzay hukukunun tarihi arka planından başlayarak gerçek-
leştirilmesi planlanan faaliyetlere kadar olan yaklaşık 100 yıllık bir 
süreç içerisinde değerlendirilecektir. Böylece amaçlanan, ilkenin 
ortaya çıkma sebeplerini ortaya koyarak bu sebeplerin hâlâ geçerli-
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liğini koruyup korumadığını tespit etmektir. İlkenin kendisi kadar 
nasıl ortaya çıktığı da büyük önem arz etmektedir. İlkenin ortaya 
çıktığı zamandan bu yana değişen koşulların milli iktisaba konu 
olmama ilkesini de değişmeye zorlayacak ölçüde olup olmadığı in-
celenecektir. 

Günümüz gelişmeleri arasında sayılan ve çalışmamıza da 
konu olan yerleşim bölgeleri kurma projeleri de ayrıca inceleme 
konusu yapılarak bu tür projelerin gerçekten milli iktisaba konu 
olmama ilkesi kaldırılmaksızın yahut en azından ilkede değişiklik 
yapılmaksızın hayata geçirilemez olup olmadıkları irdelenecektir. 
Zira “uzayda yerleşim” fikri, insanda ilk olarak bu bölgelerin ko-
lonileştirileceği izlenimini uyandırmakta ve kolonileştirme de 
milli iktisaba konu olmama ilkesi gibi toprak iktisabına engel 
olan bir ilkeyle bağdaşmayacak nitelikler taşımaktadır. Ancak bu 
ilk izlenimin doğruluğunun tespiti, geniş bir incelemeyi gerekli 
kılmaktadır. 

Çalışmamız üç bölümden oluşmakta ve bu bölümler uzay hu-
kukunun temel ilkeleri ile tarihi gelişiminden başlayacak, daha son-
ra milli iktisaba konu olmama ilkesini mercek altına alacak ve son 
olarak teknolojik gelişmelere değinilerek bunların hukuktaki yansı-
malarını inceleyecektir. İlk bölüm “Uzay Hukukunun Gelişimi ve 
Temel İlkeleri” başlığını taşımakta, sırasıyla uzay hukuku ile uzay 
teknolojilerinin tarihi gelişimini ve uzay hukukunun temel ilkelerini 
açıklayan iki temel alt başlıktan oluşmaktadır. Bu bölümün temel 
amacı uzay hukukunu, nasıl geliştiğini, ne gibi tartışmaları içerdiği-
ni genel hatlarıyla sunmaktır. Burada uzay hukukunun temel ilkele-
rini düzenlemeleri sebebiyle özellikle 1967 Dış Uzay Antlaşması ve 
1979 Ay Anlaşması üzerinde durulacak, bu iki antlaşmanın hüküm-
leri ve farkları detaylıca incelenecektir. Antlaşmalarla birlikte hük-
me bağladıkları insanlığa tahsis, insanlığın ortak malvarlığı, eşitlik 
ve keşif, araştırma ve kullanım serbestliği gibi temel ilkeler de içer-
dikleri tartışmalarla birlikte çalışmamıza konu olacaklardır. Milli 
iktisaba konu olmama ilkesine bu bölümde yalnızca değinilmekle 
yetinilecektir. 
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Milli iktisaba konu olmama ilkesinin detaylıca inceleneceği ve 
“Milli İktisaba Konu Olmama İlkesi” başlıklı İkinci Bölüm’de ise 
tıpkı Birinci Bölüm’deki gibi yine tarihi gelişimini de içermek sure-
tiyle, bu kez yalnızca ilkeye odaklanılarak inceleme yapılacaktır. Bu 
bölümde ilkeye ilişkin tartışmalar da detaylıca inceleme konusu 
yapılacaktır. Öncelikle ilkeye ilişkin genel açıklamalar yapılacak, 
daha sonra ilkenin kapsamına ilişkin tartışmalara yer verilecektir. 
Bu tartışmalar hem ilkenin kimleri kapsadığına hem de neleri kap-
sadığına ilişkindir. Son olarak günümüzde hangi görüşlerin genel 
olarak kabul edildiği belirtilerek hava – uzay sınırının nerede oldu-
ğu sorunu ele alınacaktır. Hava – uzay sınırının belirlenmesi, milli 
iktisaba konu olmama ilkesinin hangi yükseklikten itibaren geçerli 
olacağının saptanması açısından önem taşımaktadır. Bilinmektedir 
ki devletin kara ve deniz ülkesinin üstündeki hava sahası, ilgili dev-
letin hava ülkesini oluşturmaktadır ve burada hâlâ devlet egemen 
konumdadır. Ancak uzayda milli iktisaba konu olmama ilkesi gere-
ği, devletlerin egemenliği söz konusu olamayacaktır. Bu sebeple bu 
bölümde, büyük önemi haiz olan hava – uzay sınırı tartışmalarına 
da ortaya atılmış olan sınırı belirlemeye ilişkin teorilerle birlikte yer 
verilmiş ve günümüzdeki genel kabul de ele alınmıştır. 

Çalışmamızın üçüncü ve son bölümü ise “Teknolojik Gelişmeler 
ve Hukuki Boyutları” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde uzayda 
yerleşim projelerine yer verilmiş ve bunların günümüz hukuk dü-
zeni içerisindeki uygulanabilirlikleri değerlendirilmiştir. Daha sonra 
uzayın daha geniş kullanımını sağlamanın yolları irdelenmiş ve bu 
noktada ileri sürülen önerilerden üçüne yer verilmiştir. Son olarak 
bu kısımda konuya ilişkin kendi yaklaşımımız da ortaya konulmuş-
tur. Ayrıca çalışmamız boyunca sıklıkla değinilen Dış Uzay Antlaş-
ması ve Ay Anlaşması’nın resmi Türkçe çevirileriyle İngilizce oriji-
nalleri de çalışmanın sonuna eklenmiş olup resmi Türkçe çeviride 
yapılmış olan çeviri hataları da antlaşmalar üzerinde dipnotlar ile 
belirtilmiştir. 

 




