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BAŞKANIN ÖNSÖZÜ

Hollanda’nın Groningen kentinde yerleşik Avrupa Güvenlik Araştırmaları Merkezi
(CESS), özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hazırlığı bağlamında
Türkiye’deki sivil-asker ilişkilerindeki baskıları, seçenekleri ve değişim
olasılıklarını inceleyen büyük bir araştırmaya girişmiştir. Çalışma, İstanbul
Politika Merkezi (IPM) ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Merkezi Ankara’da
bulunan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) de Nisan 2005 tarihine
kadar ortaklarımızdan birisi idi.
Bu Rapor uygulamanın araştırma bölümünün tamamlandığını göstermektedir.
Rapor, Türkiye AB üyeliğine hazırlanırken ülkedeki sivil ve askerî erk arasında
değişmekte olan ilişkiyi incelemek üzere başkanlığımda toplanan bir uzman
Çalışma Grubu’na sunulan makalelere ve bu grubun yaptığı çalışmalara
dayanmaktadır. Grup, Türkiye ve Avrupa Birliği’nden uzmanları kapsamaktadır.
(Bakınız: isim listesi, s. v).
Rapor metni sunulduğu şekli ile, CESS’te Araştırma Elemanı olan Çalışma
Grubu’nun Raportörü, David Greenwood’un eseridir. Rapor resmi belgelere,
diğer yayımlanmış materyallere ve özellikle bu proje için sipariş edilen birkaç
makaleye ve şüphesiz Groningen, Ankara ve İstanbul’da yaptığımız toplantılarda
kendi aramızdaki yoğun müzakerelerimizden ortaya çıkan görüşlere
dayanmaktadır.
Bu rapor bir Raportör tarafından bir araya getirildiğinden – ve dolayısıyla
Çalışma Grubu’nun satır satır peş peşe gelen taslakları incelemesinden sonra
ortaya çıkmış bir metin olmadığından dolayı- grubun bütün üyelerinin mutlaka
burada belirtilenlerin tümüne katılması ya da kullanılan üslubu veya dili
onaylaması gerekmemektedir. Aynı şekilde hiç bir kurumun (CESS, ASAM veya
IPM) onayı ima edilmemektedir. Ancak, bütün Çalışma Grubu üyeleri Raporu
resmî sunumu öncesinde gözden geçirme fırsatını bulmuştur; ve alınan tüm
değerlendirmeler bu nihaî biçimin oluşturulmasında dikkate alınmıştır. Bundan
dolayı, takip eden sayfaların Çalışma Grubu’nun yaptığı çalışmaların tatmin edici
bir sentezi olmasından ve böylelikle de Türkiye’deki, AB kurumlarındaki ve AB
üyesi devletlerdeki karar alıcıların (ve diğerlerinin) dikkatini çekmeyi hak
etmesinden mutluluk duymaktayım.
Maalesef, Çalışma Grubu’nun tüm üyeleri bu görüşü paylaşmamaktadır.
Bundan dolayı da 29 Nisan 2005 tarihinde Grubu’muzun eş-başkanı olan
(Emekli) Tümgeneral Armağan Kuloğlu kendisinin ve kurumunun (ASAM’ın)
çalışma ile bir ilgisinin kalmasının istememiş ve bu projeden çekildiğini
bildirmiştir. 2 Mayıs 2005 tarihinde ise diğer bir çok değerli Çalışma Grubu
üyesi, (Emekli) Orgeneral Edip Başer çekilmiştir. Sayın Kuloğlu mektubunda:
“Bir buçuk yıldır çok verimli bir biçimde Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinin AB
uygulamalarına uydurulması konusunda çalıştık. Çalışma Grubu çerçevesinde
düzenlenen görüşmelerin, her iki tarafın da birbirini anlamasına yardımcı
olduğuna inanıyoruz” şeklinde yazmıştır. Bununla birlikte kendisi Nihaî Uzman
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Raporu hakkında “bizim açımızdan tatminkar bulmuyoruz ve bizim
hassasiyetlerimizi ve gerçeklerimizi yeterince yansıtmadığını düşünüyoruz”
şeklinde yaklaşımını ortaya koymuştur. Uygulamadaki bu kayıplardan dolayı
son derece üzgünüz.
Adı geçen çekilmeler bu sunumun havası ve muhtevası hakkında bazı erken
yargılara yol açmıştır. Kanımca yetersizlik savlarına odaklanan birçok basın
haberi Rapörtörümüzün çalışmasını yeterince yansıtmamıştır. Umuyorum ki
Raporun şimdi İngilizce ve Türkçe olarak ortaya konması dengeli bir görüş
oluşturulmasını mümkün kılacaktır.
Kapsamlı projenin bundan sonraki aşamasını dört gözle beklemekteyim: yani
2005 – 2006 yılı içerisinde bu rapor metnindeki konuların tartışılmasını ve
yayılmasını ve de önerilerin daha da gelişmesini sağlayacak şekilde tasarlanan
seminer programını. Bu çabaları destelemek üzere, CESS Merkezin Harmonie
Papers dizisi içinde yayınlanacak, Çalışma Grubu için yazılan makalelerin
gözden geçirilmiş biçimlerinden oluşacak bir cilt kitap hazırlamaktadır. Hem bu
Rapora hem de gözden geçirilmiş cilte www.cess.org internet adresinden
erişilebilecektir.

Wim van Eekelen
Çalışma Grubu Başkanı
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I – GİRİŞ

1 Mayıs 2004 tarihinde 10 yeni üye Avrupa Birliği’ne (AB) katıldı. Bunların dördü
(Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya) bir zamanlar -şimdi
münfesih- Varşova Paktının, üçü (Estonya, Letonya, Litvanya) eski Sovyetler
Birliği’nin birer parçası idiler. Bunlardan biri (Slovenya) Eski-Yugoslav
Cumhuriyeti, diğer ikisi ise (Malta ve hala bölünmüş durumda olan Kıbrıs)
Akdeniz’de bulunan ada devletleri idiler. Birlik, içinde bulunduğumuz on yılın
ikinci yarısında iki Güneydoğu Avrupa ülkesini daha (Bulgaristan ve Romanya)
kabul etmeyi beklerken, geriye kalan eski Yugoslav Cumhuriyetleri (BosnaHersek, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ) ve bunların komşuları
Arnavutluk da üyeliği amaçlamaktadır.
Bununla birlikte, değerli bir NATO ülkesi müttefik olarak 50 yıllık mazisi
zikredilmese bile, Türkiye, yukarıda sayılan devletlerin hepsinden daha uzun
süre AB üyeliği konusuna ilgi göstermiş ve 1999 yılından beri adaylığı tanınmış
olmasına rağmen, Birliğe katılım müzakerelerine ciddi bir biçimde başlama işine
ancak şimdilerde davet edilmiştir. Avrupa Komisyonu’nun tavsiyesini sunmasını
takip eden birkaç hafta sonrasında da, 17 Aralık 2004 tarihinde AB Konseyi
nihayet resmî katılım görüşmelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlayacağını ilan
etmiştir.

Türkiye’nin Adaylığı

Komisyon’un tavsiye kararı üyelik için ‘Türkiye’nin siyasî ölçütleri yeterince
yerine’ getirdiğini söylemekte, ancak ‘reform sürecinin geriye dönülmezliğinin
uzun bir süre zarfında teyit edilmesi gerekeceğini’ ve bunu sağlamak için de
yıllık incelemelerle ‘AB’nin bu süreci yakından izlemeye devam etmesi
gerektiği’ni ilave etmektedir. Avrupa Birliği Konseyi de bu yargıyı aksettirmiştir.
Konsey ‘katılım müzakerelerini açmak için Türkiye Kopenhag ölçütlerini yeterince
yerine getirmektedir’ kararına varmıştır (ilgili “Başkanlık Sonuçları”, paragraf 22)
ancak ‘Siyasi reform süreci, bu sürecin geri dönülmezliğinin temin edilmesi ve
tam, etkili ve kapsamlı uygulamanın sağlanması için’, ‘2004 yılı raporunda altı
çizilen hususlar ve tavsiyeler temelinde, Konsey tarafından düzenli bir şekilde
rapor vermeye davet edilen Komisyon tarafından yakından izlenmeye devam
edilmesi’ önerisini de onaylamıştır (paragraf 18).
Yapılan çalışma bakımından buradaki son deyim önemlidir. Komisyon
Tavsiyesinde kelimesi kelimesine sivil-asker ilişkilerinin ‘Avrupa standartlarına
doğru gelişmekte olduğunu’ belirtmektedir(s. 3). 2004 İlerleme Raporu ise ‘ordu
üzerindeki sivil kontrolün güçlendirildiğine’ işaret etmekte ancak –devam eden
süreci îmâ ederek- ‘sivil-asker ilişkilerini AB uygulamalarıyla aynı hizaya getirme
sürecinin başladığını’ ilave etmektedir. Daha sonra ise –uygun olmayan bir etki
olduğunu ima ederek- (s. 15, s. 53 ve s. 165’te tekrar edilmiş) ‘Türkiye’de Silahlı
Kuvvetlerin bir dizi gayri-resmî kanallar yoluyla etkili olmaya devam ettiği’

gerçeğine özel olarak atıf yapmaktadır. Metnin daha sonraki kısımlarında da özel
ilgi noktalarına değinilmektedir. Bu özel ilgi noktaları, ‘Ordunun belli bir
derecede özerkliğini sürdürmesinin temeli olan yasal hükümleri’ ve ‘sivil
otoritelere karşı sorumlu olmayan yasal ve idarî yapıları’ ve de ‘gayri-resmî
mekanizmalar’ (s. 23) şeklinde adlandırılan yapıları içermektedir. İlerleme
Raporu ayrıca ‘sivil otoritelerin uygulamada denetleyici görevlerini tam olarak
kullanmaları önemlidir’ (Yine s.23) ve ‘sivil denetim… otoritesini kabul ettirmesi
gerekir’ (p. 55) demektedir.
Açıkçası bu yüzden bu konular izleme sürecinin bir parçası olarak,
(Antlaşmalarda, ikincil hukuk kaynaklarında ve Birliğin (ortak) politikalarında
ifadesini bulan AB üyeliği yükümlülüklerini oluşturan) resmî topluluk
müktesebatı -acquis communautaire- müzakereleriyle paralel bir şekilde
yürütülerek, çok yakından gözetim altında olacaktır. Aynı şekilde, Türkiye’nin de
bunlara dikkat göstermesi gerekmektedir. En azından Ankara’daki yetkililerin
ilgilenilen hususlara önem vermeleri ve bunların nasıl giderilebileceğini
düşünmeye başlamaları gerekmektedir. Belli bir aşamada, Türkiye (Avrupa
Birliğine giriş) düşüncesine hazırlandıkça, Avrupa normlarına ve uygulamasına
bu şekilde süregelen bir noktada buluşma için, bir politika reçetesinin kapsamı,
muhtevası ve zamanlaması konusunda kesin kararların alınması gerekecektir.

Mevcut Rapor
Bundan dolayı, sorunun ne olduğunun mümkün olduğunca açık bir biçimde
anlaşılması zorunludur. Özellikle Türkiye içinde keza AB Kurumlarında ve AB
Üyesi ülkelerde Türkiye’de gelişmekte olan sivil-asker ilişkileri üzerine yapılan
tartışmalara ve kararlara ilişkin yapıcı bir katkı sağlayan halihazırdaki raporun
varoluş nedeni –raison d’être- de budur (Bakınız: Önsöz).
Bu araştırmada ‘süregelen buluşmanın’ Türkiye için ne anlama geldiğini çok
dikkatli bir biçimde mütalaa etmekteyiz. Bu bir yandan AB’nin çeşitli resmî
açıklamalarda ve bültenlerde ifade edilmiş olan beklentilerini ve isteklerini
incelemeyi; diğer yandan da Türkiye’nin geçmiş ve halihazırdaki politikasını ve
uygulamasını açığa kavuşturmayı gerektiriyor. Ele alınan konular, silahlı
kuvvetlerin (sivil) idarî yönetimini ve bütçe dahil bütün askerî konuların
yasamanın -ve demokratik sistemin daha kapsamlı gözetimini- içermektedir.
Buradaki tartışmaların merkezinde olan ise, Brüksel’in ulusal güvenlik işlerinin
yürütülmesinde, hesap verme sorumluluğuna ve şeffaflığa ve de yerinde
uzmanlığa verdiği önemdir. Savunma planlaması ve idaresi söz konusu
olduğunda, AB’nin neden ideal olarak üniformalı askerlerin uzmanlığıyla, bilgili
sivil yetkililerin anlayışının hakkaniyetli bir şekilde kaynaşmış olduğu, güçlü bir
savunma bakanlığının Türkiye’de ana karar alma mercii olması gerektiğini
düşündüğünü açıklamaktayız.
Temelde varılması gereken sonuç, Türkiye’nin uyum gündeminde daha henüz
yapılacak işlerin bulunduğudur. Şüphesiz bir çok şey başarılmıştır. Daha sonraki
bölümlerde tartışacağımız yürütülmekte olan önemli işler bulunmaktadır.
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Bununla birlikte, savunma teşkilatlanması ve gözetimi alanlarında, ülke
demokratik yönetişimi ve etkili kaynak yönetimini geliştirmek için daha fazla
değişiklikler gerçekleştirebilir.
Bununla birlikte AB’yi memnun edecek şeylerin, Türkiye’nin kendi menfaatine
olup olmayacağı konusunda farklı fikirler bulunmaktadır. Her iki tarafın da bu
konuları tercihen diyalog yoluyla çözmeye çalışması gerekir. Türkiye’de sivilasker ilişkileri alanındaki reformların gereğinden fazla olduğunu ileri sürenlerin,
kendi tutumlarının statükonun savunulması refleksinden değil, fakat gerçek
endişelerden kaynaklandığını göstermek durumundadırlar. Birlik de kendi
namına, ‘Türkiye bağlamının kendine özgülüğü’ konusunu gerektiği şekilde
tanımayı temin ederken, adayın düzenlemelerinin hangi yönlerinin hala
rahatsızlık verici olduğunu tam olarak açıklamak için, daha fazla gayret edebilir.1
Bize göre, böyle bir diyalog ne kadar çabuk başlarsa, o kadar iyi olacaktır. Aynı
zamanda Türkiye’nin şunları göz önünde tutması iyi olur (a) sivil ve askerî erk
arasındaki ilişkilerde uygun görülen daha fazla değişiklikleri yapmaya muktedir
ve istekli olduğunu göstermek, (b) göreceli olarak netameli olmayan konulardan
olan gözetimi iyileştirici ve şeffaflığı artırıcı bir reform programına odaklanmış
bir ön çalışmayı başlatmak ve mümkün olduğu kadar, (c) bu amaçla, izleme
sürecinin ilk aşamasından itibaren sivil – asker ilişkileri başlığı altında lehte
bilgilendirmeyi (rapor verilmesini) sağlama almak için, en kısa zamanda
uygulanabilir bazı somut tedbirleri uygulamak. Böyle bir eylem, Türkiye’deki
sivil-asker ilişkileri modelini daha da Avrupa uygulamalarıyla aynı hizaya getiren
transformasyon sürecine devam etme kararlılığının çok açık bir işareti olacaktır.

Sivil-Asker İlişkileri Üzerine
Çalışma Grubu’nun analizinin asıl nedeni, modern bir devletteki sivil-asker
ilişkisinin farklı boyutlarının ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasıdır. Bu raporda iyi
bilinen ‘sivil-asker ilişkileri’ terimi, bunların hepsini kapsamaktadır. Bununla
birlikte, bilimsel literatürde veya düzenli kullanımda durum bu değildir: bundan
dolayı aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç bulunmaktadır.
İlgi duyulan konuların birincisi ordu ve devlet arasındaki ilişkidir. Bu konuda
Avrupa’daki norm, silahlı kuvvetlerin yasal olarak seçilmiş işbaşındaki hükümete
hiçbir belirsizliğe yer vermeyecek şekilde tâbî olması ve silahlı kuvvetlerin
komuta kademesinin kendi mesleki alanı dışındaki kamusal işlerde söz hakkı
olmamasıdır. Avrupa çapındaki umumi durum budur. Askerlerin bağlılığının
1

Burada aktarılan kavram Nathalie Tocci’den alınmıştır; Nathalie Tocci, Twenty-first Century
Kemalism: Redefining Turkey-EU Relations…, Working Document No. 170, Brüksel: Centre for
European Policy Studies (Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi), Eylül 2001. Bu makale Aralık 2004
tarihi öncesinde Avrupalı görevlilerin işlerine yarayacağını düşünerek dikkatle inceledikleri bir
yazıdır. Bayan Tocci ‘İyi temellendirilmiş tenkitler ve tavsiyeler ancak Türkiye bağlamının
kendine özgülüğü hesaba katılırsa yapılabilir’ demektedir. Daha sonra da şunları yazmaktadır:
‘Avrupa’da Türkiye’ye karşı gerçekçi ve yapıcı koşullara bağlama politikalarının oluşturulması için
bunu anlamak çok önemlidir’(s. 18).
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işbasındaki hükümete değil, devlete olduğu ve devlet başkanının genellikle
onların unvan itibariyle başkomutanı olduğu yolundaki görüş, genel olarak
doğrudur. Ancak bu uygulama şu iki önemli karineyi desteklemek için gereklidir:
İktidar yasal olarak el değiştirdiğinde, silahlı kuvvetler görev bilinciyle dolu
olarak yeni siyasî amirlerine hizmet eder; ve askerlerin görevi (bir tek partiyi ya
da başat bir lideri iktidarda tutmak anlamında) rejimin güvenliğini değil, (dış ve
iç yönleriyle günümüzde ayrılamaz durumda olan) ulusal güvenliği korumaktır.
Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanı bulunduğu ve dolayısıyla birbiri ile
çatışabilecek ve ‘bir arada yaşamayı’ gerektiren iki ayrı iktidar mercii ortaya
çıktığı zaman sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durumun söz konusu olduğu AB üyesi
–ya da çok yakında AB üyesi olacak- ülkelerde, bu ara sıra uyuşmazlıklara yol
açabilir – örneğin Fransa ve Romanya’da zaman zaman bunlar olabilmekte ancak ayrılıklar genellikle çözülebilmektedir.
Bu husus, ordu ile idarenin yürütme kısmı arasındaki ilişki açısından bazı
sonuçlar doğurur. Silahlı kuvvetlerin – ve yüksek komutasının (ya da
Genelkurmay’ın) - tâbi olması, onların sıkı bir biçimde ve şüpheye mahal
bırakmaksızın, sivil siyasî yönetim altında olmalarını gerektirir. Gelişmiş
demokrasilerde bu ‘kontrol’ normal olarak yönetimin başka alanlarında olduğu
gibi, bizzat hükümetin başı tarafından değil, bir bakan tarafından yerine getirilir
(ancak Genelkurmay Başkanları bazı durumlarda, mesela İngiltere’de olduğu
gibi, Başbakan’la doğrudan temas kurma hakkına sahiptirler). Bu tipik bir
Avrupa uygulamasıdır. Ayrıca, Birliğin tümünde ‘kontrol’ hiç de sözde kalan bir
şey değildir. Savunma politikasının yapılması, planlama, programlama, bütçe
yapma, ve harcama konularında, üst düzey askerî yetkililerin yetki ve özerklikleri
sıkı bir şekilde sınırlandırılmıştır. Gerçekten de günümüz dünyasında askerler,
askerî harekat konularında bile tam bir manevra serbestisine sahip değillerdir.
Ya da genel bir kural olarak, Bakanlarının açık bir izni olmaksızın üst düzey
subaylar, - nispî olarak tartışmasız olan güvenlikle-ilişkili konularda bilekamuoyuna beyanda bulunmazlar.
Gelişmiş demokrasilerde sivil-asker ilişkisinin üçüncü boyutu olan –yasamanın
rolü- merkezî öneme sahiptir; ve burada sorumluluk ve şeffaflık anahtar
kelimelerdir. Bütün diğer alanlarda olduğu gibi, güvenlik alanında da yürütmenin
yükümlülüğü, ne yapıldığını –siyasa sorumluluğu; ve ne harcandığını – malî
sorumluluk, ifşa etmek, açıklamak ve gerekçelerini belirtmektir. Şeffaflık ilkesine
bağlılık bu çifte sorumluluğu yerine getirmenin bir gereğidir. Her iki yönden de
hükümeti sorumlu tutmak, yasama’nın sorumluluğundadır. Harcamalar
konusunda bu sorumluluk sadece geleceğe dönük (ex ante) konuları, yani
bütçenin ve planlanan giderlerin denetimini değil, geçmişe dönük (ex post)
konuların yani savunma hesaplarının ve gerçekleştirilen giderlerin de denetimini
kapsar. Gözetim fonksiyonunu etkin bir biçimde gerçekleştirebilmek için,
seçilmiş temsilcilerin hükümetin işlerini ne şekilde yaptığını bilme haklarını
kullanmaları gerekir. Bu da her alanda şeffaflık konusunda ısrarcı olmak
demektir. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için uygun başka yapılara da –
örneğin
uygun
bir
şekilde
desteklenmiş
yetkili
bir
uzmanlar
komisyonuna/komisyonlara ve harcamaların izlenmesi için bağımsız bir hesap
denetçileri bürosuna- ihtiyaç vardır. Bu ayrıca uygun süreçler, örneğin düzenli
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aralıkla halka açık olarak yapılan oturumlar ya da sonuçları yazılı olarak
açıklanan araştırmalar ve bunlara ek olarak hesapların resmen doğruluğunu
tasdik eden özenli bir prosedür, gerektirir.

Ordu

ile bir ülkenin iç güvenlik topluluğu olan değerlendirmeciler,
akademisyenler, gazeteciler, çıkar grupları ve diğer sivil toplum kuruluşları
arasındaki ilişki, sivil-asker ilişkilerinin tamamlayıcı dördüncü boyutunu
oluşturur. Burada da şeffaflık konunun esasını oluşturur. Bilginin yokluğunda bir deyimle ifade etmek gerekirse açık yönetim yokluğunda- ileri demokrasilerde
iyi yönetişimin işareti olan toplumun savunma alanındaki işlemleri daha geniş bir
şekilde denetlemesi mümkün olamaz.

Son olarak ‘sivil-asker ilişkileri’ terimi, ordu ile toplumun tümü arasındaki
ilişkileri kapsar ya da kapsamalıdır. Askere alma ve başka yere yerleştirme
usulleri, askerî eğitimin örgütlenişi, sivil topluma askerî yardımın boyutu, halkın
silahlı kuvvetlere yaklaşımı – bunlar ve başka birçok etken, askerlerin toplumla
iyice kaynaşmış ya da ‘devlet içerisinde devlet’ olarak etkili bir biçimde var olup
olmadıklarını belirler. Açık demokratik bir toplumda birinci şıkkın ikinciye tercih
edileceğini söylemeye herhalde gerek yoktur.
Sonuç
Çalışma Grubu’nun araştırmasının kavramsal temellerine ışık tutan bu metnin
hazırlanış amacı çok aşikardır. Bunlar Türkiye’deki sivil-asker ilişkisini
gözlemlememize yarayan çeşitli prizmalardır ve önerilerimizin temelleridir.
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II – SÜREGELEN BULUŞMAYA DOĞRU
Sivil-asker ilişkisinin yukarıda sayılan yönlerinin birçoğu bakımından Türkiye’deki
politika ve uygulama, sadece uzun süreden beri AB üyesi olan ülkelerden değil,
Birliğe 2004 yılında katılmış olan ve çok uzak olmayan bir gelecekte katılacak
olan ülkelerdeki tipik uygulamalardan hala farklıdır.
Diğer yandan son zamanlarda kayda değer çapta bir noktada buluşma
gerçekleşmiştir. 2002 yılı sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidara
gelmesiyle, kendisinden önceki hükümetin başlattığı kapsamlı reform sürecinin
temposunu artırdı ve diğer birçok şeyin yanında ordunun iç politikadaki etkisinin
sınırlanmasını, silahlı kuvvetlerin ve savunma sanayisinin aldıkları ödenekler
konusunda daha fazla sorumlu tutulmalarını ve Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK)
rolünün yeniden belirlenmesi tedbirlerini de açıktan kapsayan ‘uyum paketleri’ni
Meclisten geçirerek çıkardı.
Türkiye’de ne askerî ne de başka çevrelerde bu tedbirlere karşı ciddi bir
muhalefet gözükmemektedir. Ancak, Brüksel’den göründüğü kadarıyla, bu
yapılanlar açık bir biçimde Türkiye’yi Avrupa’daki uygulamayla aynı düzeye
getirecek kadar ileriye gitmemiştir.
Bu koşullarda, Ankara bakımından bu konuda ortaya çıkan başlıca sorular
şunlardır:
•
•

Birlik Türkiye’den daha ne beklemektedir?
Türkiye, ülkedeki sivil-asker ilişkisi konusunda geriye kalan ‘çekince
noktalarını’ gidermek için ne yapabilir?

Bu sorularla ilgili sorun, AB’nin bütün beklentilerini ve gerekli gördüklerini bir tek
defada açık, kesin ve yetkin bir şekilde anlatan bir ifadeyi bulmanın kolay
olmamasıdır. Ancak bu Bölüm’ün ilk kısmında elimizden geldiğince eksiksiz bir
tablo çizerek, parçaları bir araya getirmeye çalışacağız.

Avrupa Birliği’nin Beklentileri ve Gerekli Gördükleri
Üzerinde durduğumuz ana konu AB’nin ilgilendiğimiz alanda Türkiye’den daha
fazla ne isteyebileceği olsa da, önce Birliğin daha fazla değişime ilişkin olarak
2004 sonlarında üyelik için gerekli şartlara haiz olmanın ve katılım
görüşmelerine hazır hale gelmenin kanıtı olarak Türkiye’den beklediği ve gerekli
gördüğü şeyleri ne şekilde iletmiş olduğuna, kapsamlı ve derinlemesine
bakmamız öğretici olacaktır.2
2

Bundan sonraki paragraflar Margriet Drent’in bu çalışma için hazırladığı materyalden (Bakınız:
kendisinin EU Conditionality concerning Turkish Civil-Military Relations, Çalışma Grubu Makale
Çalışması (Task Force Working Paper) No.1 (gözden geçirilmiş Temmuz 2004), Bu makalenin
nüshaları sekreterya’dan temin edilebilir.) ve Mustafa Şahin’in (Çalışma Grubuna Kasım 2004
İstanbul toplantısı sırasında sunulan) 2004 sonundaki belgelerin analizinden yararlanılarak
yazılmıştır.
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Avrupa Konseyinin 1999 sonunda Helsinki toplantısında yaptığı ‘Türkiye, öteki
aday devletlerle aynı ölçütlere göre Birliğe katılması mukadder bir aday devlettir’
resmî açıklaması açık bir başlangıç noktasıdır. Belirtilen ölçütler Helsinki
toplantısından altı yıl önce Kopenhag’da açıklanmıştı. O tarihte koşulan esas
siyasi ön şart, ‘demokrasiyi garanti eden kurumların istikrarı, hukuk devleti,
insan hakları ve azınlıkların korunmasına saygı’ idi. Diğer bütün Kopenhag
kriterleri gibi bu da çok çaba gerektiren bir şarttır; ancak açık ve seçik bir
şekilde belirtilmemiştir.
Bununla birlikte üyeliğe her istekli devlet için, formül daha da ayrıntılı bir şekilde
geliştirilmiştir. Türkiye örneğinde özel olarak belirlenen ön şartlar, AB ile Mart
2001 tarihinde sonuçlandırılan Katılım Ortaklığı Senedi’nin içine yerleştirildi. Bu
anlaşmaya varıldıktan sonra Ankara, daha önce belirtilen hazırlık mahiyetindeki
‘uyum paketlerini’ doğuran kapsamlı bir reform sürecini başlatan, Müktesebatın
Kabulüne İlişkin Ulusal Programı açıkladı. (Bu paketler Topluluk Müktesebatının
kendisini temel alan, resmî müzakereler öncesinde alınmış önlemlerden
oluştukları için hazırlık mahiyetinde idi.)
2001 Katılım Ortaklığı anlaşmasına -ve onun 2003 Mayıs ayındaki nihaî şekli
verilen revize edilmiş versiyonuna- taraf olduğu gibi, AB, Türkiye’nin adaylığı
konusunda Kopenhag kriterlerine uyuma özel atıfta bulunan yıllık bültenler de
yayınlamıştır. Avrupa Komisyonu bunu yapmaya 1998’de başlamış ve Helsinki
zirvesinden önce iki belge çıkarmıştır. En sonuncusu Ekim 2004 tarihinde olmak
üzere, o zamandan beri beş İlerleme Raporu ortaya konmuştur. Ayrıca Avrupa
Parlamentosu bu sunulanlar üzerinde yorumlar yayınlamıştır.

Raporlar (ve Yanıtlar)
Bütün bu metinler bu raporun amaçları açısından önem taşımaktadır, çünkü
bunlar AB’nin Türkiye’de sivil-asker ilişkisini nasıl gördüğünü ve bu görüşlerin
nasıl geliştiğini anlamayı sağlayan ana kaynaklardır.
(1) 1998 yılı İlerleme Raporu, ‘ordu üzerindeki sivil kontrol eksikliği kaygıya
neden olmaktadır’ demiş ve bu bağlamda ‘ordunun Milli Güvenlik Kurulu
aracılığıyla siyasî hayatta oynadığı çok önemli role’ dikkat çekmişti.
(2) Bir sonraki yılın bülteni aynı şeyi tekrarlayarak, MGK aracılığıyla ‘ordunun
siyasal hayatın birçok alanında önemli çapta etki sahibi olmaya devam ettiğine’
işaret etmiştir.
(3) Helsinki sonrası 2000 yılı İlerleme Raporu daha da ileri gitmiştir. ‘Ordu
üzerindeki sivil kontrolün daha da iyileştirilmesi gereklidir’ dedikten sonra, ‘AB,
NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) standartlarına aykırı
olarak, Genelkurmay Başkanı hala Başbakan’a karşı sorumludur’ sözünü
eklemiştir. Ayrıca belge, ‘Yüksek Öğretim Kurulu…ile Yüksek Öğretim Kurulu’nda
Genelkurmay Başkanı tarafından seçilmiş birer üye bulunmakta’ ‘olduğuna da
işaret edilmiştir’ diyerek devam etmektedir.
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(4) 2001 yılındaki Katılım Ortaklığı metni ‘aynı düzeye gelmeyi’ şartlılık
konusunda kullanılan terimlere katmıştır. ‘Milli Güvenlik Kurulu’nun anayasal
rolünün, AB Üyesi Ülkelerdeki uygulamalara uygun olarak düzenlenip, hükümete
danışmanlık yapan bir kuruluş haline getirilmesi’, orta vadeli bir öncelik olarak
ilan edildi. Bu yüzden Türkiye’nin hazırladığı Müktesebat’ın Kabulüne İlişkin
Ulusal Program da ‘bu Kurulun yapısını ve işlevlerini daha açık bir şekilde
tanımlamak üzere’ Anayasa’nın ve diğer yasaların ilgili maddelerinin gözden
geçirileceğini aynı şekilde söz verdi –ve Ankara bihakkın bunu yerine getirdi-.
(5) Avrupa Komisyonu’nun 2001 İlerleme Raporu, bu cevabı ve ayrıca MGK’nın
yapısının değiştirilmesi ve tavsiyelerinin statüsünün açıklığa kavuşturulması için
alınmış olan önlemlere işaret etti. Ancak raporda atılan adımların ‘fiilî olarak
sivillerin kontrolünü ne ölçüde güçlendireceğinin’ izlenmesi gerektiği de belirtildi.
(6) Bu konuya 2002 bülteninde de değinildi. AKP iktidara gelmeden önce
yayınlanan bu bültende Komisyon, açık açık MGK ile ilgili değişikliklerin
‘uygulamada Milli Güvenlik Kurulu’nun işleyiş tarzında bir değişiklik yapmış gibi
gözükmediğini’ bildirdi. Bu yüzden AB liderlerinden, (yeni) Türk hükümetinden
‘siyasal kriterler alanındaki bütün eksiklikleri, sadece yasama bakımından değil
özellikle de uygulama alanında, hızla gidermek üzere’ harekete geçmesinin
istenmesi çağrısında bulunuldu. Yine liderlerin Kopenhag’da düzenledikleri yıl
sonu toplantısından çıkan ana mesaj buydu ve bu mesaja ilaveten yaklaşık on
yıl önce aynı kentte formüle edilmiş olan kriterleri tekrar sıraladılar ve eğer 2004
Aralık ayında Türkiye’nin bu kriterlere uyduğuna karar verilirse, Birliğin ‘katılım
müzakerelerini geciktirmeksizin başlatacağı’ vaadinde bulundular.
(7) Bu teşvike AKP yönetimi 2003 başlarında kısa aralıklarla birbiri ardına yeni
‘uyum paketleri’ çıkararak cevap verdi. Ayrıca revize edilmiş Katılım Ortaklığı
anlaşmasıyla (Mayıs 2003), ‘Sivillerin askerler üzerindeki kontrolünü AB üyesi
ülkelerdeki uygulamayla aynı düzeye getirmek üzere, Milli Güvenlik Kurulu’nun
işlevlerini uyarlama ve bunu şimdi kısa dönem önceliklerden biri haline getirme’
vaadinde bulundu. Bu söz tutularak doğrudan AB’nin MGK’nın çalışma tarzıyla
(modus operandi) ilgili endişelerini gidermeye yönelik, yeni (yedinci paket,
Ağustos 2003 itibariyle yürürlüğe girmek üzere) bir ‘uyum paketi’ daha
hazırlandı. Aynı paket ayrıca, bir kısmı Avrupa Parlamentosu’nun ağır
eleştirilerine bir cevap niteliğinde olarak, ordunun nüfuzunu sınırlamaya ve
silahlı kuvvetleri işlerinde daha fazla sorumlu ve daha şeffaf hale getirmeye
yönelik bazı başka önlemler de ortaya koydu.
(8) Komisyon’un 2003 İlerleme Raporu, bütün bunların memnuniyetle
karşılandığını belirtmekle birlikte, hala bazı çekincelerin olduğunu ortaya koydu.
Komisyon bir kez daha uygulamanın önemini vurguladı. Aynı zamanda
‘Türkiye’de silahlı kuvvetlerin [birçok] gayri-resmî mekanizma aracılığıyla
nüfuzunu kullandığı’ yorumunda bulunup, bazı örnekler vererek bu durumu
onaylamadığını zımnen gösterdi. Yedinci paketin mali hesap verme sorumluluğu
ve şeffaflıkla ilgili bölümlerine değinirken bazı ‘kısıtlamalar’ nedeniyle milli
savunma’nın gizliliğinin öngörüldüğünü’ ve hala denetimden kaçan bazı bütçe
dışı fonlar bulunduğunu kaydetti. Keza Devam Eden Genişleme konusunda bir
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strateji Belgesi ve Rapor 2003’te de yayınlandı. Bu raporda Komisyon,
sorumluluğa daha fazla değinerek, ‘askerî harcamaların hem bütçenin
onaylanması, hem de hesapların denetlenmesi bakımından, Parlamento
tarafından tam olarak kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğini’ belirtti.
(9) Türkiye bu en son ve daha önce yapılmış bir kaç gözleme, 2003 ve 2004’te
kabul edilen bir yığın tedbirle karşılık verdi. Mesela Aralık 2003 tarihinde Kamu
Maliyesinin Yönetimi ve Kontrolü Kanunu, daha önceki uygulamayı değiştirerek,
o ana kadar bütçe dışı kalmış bir kısım Savunma bütçesinin (1 Ocak 2005
tarihinden itibaren) bütçeye dahil edilmesi ve (2007 tarihinden itibaren) bu
fonların tamamen kaldırılması öngörüldü. Ocak 2004’te (daha önceki yasal
değişikliklerin bir uygulaması olarak) MGK’nın görevlerini, işleyişini ve teşkil
şeklini yeniden düzenleyen ana bir Düzenleme kabul edildi. Mayıs ayında
savunma bütçesinin gizliliği hükmü Anayasa’nın Sayıştay’ın çalışmalarını
düzenleyen hükümleri arasından çıkarıldı ve Genelkurmay Yüksek Öğretim
Kurulu üyelerinden birini seçme yetkisini kaybetti. Haziran ayı ortalarında Devlet
Güvenlik Mahkemeleri sistemini lağveden bir yasa çıkarıldı. Ağustos ayında
MGK’nın ilk sivil Genel Sekreteri olarak kıdemli bir diplomat atandı.
(10) Yukarıdaki belirtilenler sayesinde 2004 İlerleme Raporu’nun genel havası,
daha önceki bültenlerinkinden önemli derecede farklılaştı. Rapor, ‘Hükümetin
artan bir biçimde ordu üzerinde kontrolü sağladığını’ kabul etti ve alınan son
tedbirleri açıkça onaylayarak sıraladı. Yalnız Giriş bölümümüzde de belirttiğimiz
gibi, genel değerlendirmeyle ilgili uyarıcı notlar vardı: ‘Sivil-asker ilişkilerini AB
uygulamalarıyla tamamen aynı düzeye getirme süreci devam etmektedir; ancak
Türkiye’de Silahlı Kuvvetler bir dizi gayri-resmî kanallar yoluyla etkili olmaya
devam etmektedir’. Buna eşlik eden müzakere görüşmelerine başlanması
konusundaki Tavsiye Kararı ise, ‘Avrupa standartlarına doğru’ evrimden
bahsetmekteydi.
Bu paragrafların sonuncusunun dili kendi hikayesini anlatmaktadır. Türkiye
resmî AB Katılım müzakerelerine başlama tarihi ilanını haklı çıkaracak kadar sivilasker reformu yolunda yeterince iş çıkardı; ancak ülke, Birliğin yapıldığını
görmek istediği her şeyi henüz yapmış değildir.

Yorum
Bütün bunların vardığı sonuç, AB’nin sivil-asker konularında Türkiye ile olan
ilişkilerinde tamamen açık sözlü olmadığıdır. Brüksel hiç bir zaman Ankara’nın
Türkiye’deki düzenlemeleri Avrupa standartları ve/veya uygulamaları düzeyine
getirmesi için gerekli her şeyi ayrıntılarıyla açıklamamıştır. Birliğin gerçekten
belirli konularda endişelerini açıkladığı durumlarda –mesela yersiz askerî nüfuz
kullanılmasına yol açtığı iddia edilen kanallar (özellikle MGK) konusu ya da silahlı
kuvvetlere düzensiz bir şekilde mali kaynak aktarılması durumunda – Türkiye bu
konularda adım atmış, ancak yöneltilen eleştirilerin yönünün değiştiğini ve bu
kez de eleştirilerin ‘gayri-resmî mekanizmalara’ ve pratik ‘uygulamaya’ ilişkin
konulara kaydığını görmüştür. Türkiye’de savunmanın hem üst kademe
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yönetimi, hem de silahlı kuvvetlerin sorumluluğu ile ilgili hatalar bulunurken, bu
konularda nasıl düzeltme yapılabileceğine ilişkin yapıcı ve yol gösterici bir tavır
takınılmamıştır. Dahası AB’nin hangi reformları arzu edilir ve hangilerini gerekli
olarak gördüğü de çok belli olmamıştır.
Daha da önemlisi ise; Birliğin raporlarında, ‘geçmişin özel bir algılamasını,
düşman ve istikrarsız bir ortam içinde yaşayabilir siyasi bir varlığı yaratma
isteğindeki köklü arzuyu’ yansıtan, ‘Kemalist ulus-devletin belli bir yorumuna’
sağlam bir destek sağlayan, Türkiye’deki kurumsal yapılanmaların neden öyle
oldukları konusunu, rapor yazarlarının değerlendirebildiğine dair (şayet varsa)
çok az işaret bulunmasıdır.3
Bu gözlemler, belirli resmî raporların ve cevapların ötesine geçen Aralık 2004
sonrası dönemde, Türkiye’nin adaylığının siyasi yönlerini izleme yaklaşımı için de
bir ek durum oluşturmaktadır. Bu aşamada izleyenler ve izlenen arasında
samimi bir diyaloğu oluşturmak çok faydalı olacaktır. Böyle bir ortamda AB
isteklerini iletmekte çok daha açık olabilir; bu da Türkiye’nin ya onları
karşılamasını veya neden karşılayamayacağını veya bunları yapma konusundaki
–isteksizliğini- kolaylıkla belirtmesini sağlar. Birlik beklentileri konusunda çok
açık olmadıkça, şüphesiz, Türkiye’nin bu beklentileri karşılamadaki başarısızlığını
tenkit etme konumunda bulunması da zor olacaktır.
Burada gözden geçirilen materyalden ve diğer kaynaklardan yola çıkarak, AB’nin
böyle bir diyaloga getirebileceği ve tercihen Türkiye’nin ilk adaylığının kabul
edildiği 1999’da iletilmesi halinde çok yararlı olabilecekken iletilmeyen, sivilasker ilişkisinde iyi uygulamanın nasıl olması gerektiği konusundaki genel
kanaatin ve bilginin ne olduğunu ortaya koymak mümkündür. Bu modelin
özellikleri aşağıdaki gibidir:
•

•

•

3

Devlet Başkanı ile Hükümet Başkanı ve onun güvenlik-birimleri
bakanlarının yetkilerinin birbirinden açık bir şekilde ayrılmış ve yazılı bir
anayasada ya da kamu hukukunda belirtilmiş olması ve (başka şeylerle
birlikte (inter alia) kimin yürütme adına talimat vermeye, kimin en üst
düzey atamaları yapmaya, kimin kriz dönemlerinde olağanüstü yetkilere
sahip olmaya ve kimin savaş ilan etmeye yetkili olduğu konularını da
içeren) ordunun kontrolü konusunda şüpheye yer bırakmayacak kadar
açık ve kesin roller ve sorumlulukların belirlenmiş olması;
Barış zamanlarında Genelkurmay’ın ve komutanların hükümetçe (yürütme
organınca) bir savunma bakanı ve bakanlığı aracılığıyla yönetilmesi, bu
bakanlığın silahlı kuvvetlerin boyutları, şekli, araç-gereçleri ve
konuşlanmasına ilişkin bütün temel seçimlerden en son tahlilde sorumlu
olması (ve sorumlu sivil yetkililerinin kararları belirleyici bir biçimde etkili
olmaları);
Yasamanın savunma teşkilatı üzerinde –öncelikle ‘cüzdanın gücünü’
kullanarak ama sadece tek bu yolla da değil- etkin gözetimi ve bu
gözetimin (a) yüzeysel bir incelemenin ve yürütmenin önerilerinin

Sonraki alıntılar N. Tocci, op. cit (dipnot 1’de)
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•

neredeyse otomatik bir şekilde onaylamasının ötesine geçmesi, (b)
komisyonlar aracılığıyla ana muhalefet partilerinin de sürece dahil etmesi,
ve (c) bilgili parlamento personeli ve ‘dışardan’ uzmanlarca
desteklenmesi;
Daha geniş çapta demokratik gözetim -seçilmiş temsilcilerin yaptığı
denetime ilaveten analizcilerin, akademisyenlerin, çıkar gruplarının,
medyanın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla;
ve, sonuncu ama en az önemlisi olarak değil,

•

Silahlı kuvvetlerin sivil ve demokratik ‘kontrol’ altında bulunduğu ve
askerî görevlilerin –kendileri de yasamaya ve genelde topluma karşı
hesap vermeye sorumlu olan- işbaşındaki sivil yöneticilere karşı açık bir
şekilde sorumlu bulunduğuna dair yaygın bir kamuoyu algısı.

Şüphesiz bu son maddenin bir yansıması, üniformalı askerlerin kendi alanlarının
dışında kamusal meselelerde özel olarak ‘söz sahibi’ olmadığına halkın emin
olmasıdır. Ancak, bunun doğrudan sonucu da bir o kadar önemlidir. Kendi
sahaları içinde askerlerin mesleki uzmanlığı kabul edilmeli ve izlenecek politika
konusundaki tavsiyelerine saygı duyulmalıdır.
AB’nin Türkiye’deki sivil-asker ilişkisinin niteliği konusunda yukarıda gözden
geçirmiş olduğumuz 1998 sonrası görüş alışverişi döneminin başlangıcında sahip
olduğu anlaşılan genel kanaat de, -ki 1999’dan (ve özellikle 2002 sonundan) bu
yana kaydedilen bütün ilerlemelere rağmen bazı çevreler hala o görüş açısına
sahiptir- yukarıda verilen bilgilerden çıkarılabilir. Birliğin ifade ettiği ‘kaygılar’,
Türkiye’nin hala bir devlet olarak sivil ve askerî erk arasındaki ilişkinin, bu
alanda geçerli iyi yönetişim kurallarına uymadığı bir ülke olduğu algısını
yansıtmaktadır. Genellikle Avrupalılarda, Türkiye’de güvenlikle doğrudan yada
dolaylı ilgili bütün konuları askerlere havale etmenin bir adet olduğu ve üstelik
askerlerin genelde kamusal meselelerde etkin bir ‘söz hakkını’ ellerinde tuttukları
izlenimi vardır. Bu görüşe göre, silahlı kuvvetler her konuda fiilen ‘devlet içinde
devlet’ durumundadır. Savunma kesinlikle yasamanın derinlemesine
incelemesine tabi değildir ve toplumun savunma üzerindeki gözetimi
yasamanınkinden de daha düşüktür. Savunma, bakanlık düzeyinde bile
yürütmenin sıkı yönetimine tâbi değildir, çünkü yüksek komuta düzeyi doğrudan
Hükümet Başkanı’na karşı sorumludur.
Bu, günümüz Türkiye’sinin bir karikatüründen ibarettir ve sadece olumsuz değil,
artık doğru da değildir. Yine de bu, Türkiye’nin hala kurtulamadığı bir
görüntüdür. Birçok Avrupalı siyasetçi ve gazeteci (Avrupa Komisyonu değil)
gerçekle bu durumu karıştırmaktadır. Ankara için bu konuya bir son vermenin
yolunun, ‘süregelen bir noktada buluşmaya’ doğru çalışma niyetinde olduğunu
ilan etmekten geçtiğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bundan dolayı da diğer
sebeplerin yanında, Türk hükümetinden böyle bir beyanda bulunması çağrısında
bulunuyoruz.
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Türkiye’de Askerin Rolü – Geçmişte ve Bugün4
Türkiye’deki imajın nereden kaynaklandığı herkesin malumudur. Modern Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucuları –Mustafa Kemal (Atatürk) ve İsmet (İnönü)– eski
generallerdi. Onlar reformist bir gündemle, Avrupa’ya eğilimli üniter ve laik bir
devletin kurulmasında ve korunmasında orduyu önemli bir ortak haline
getirdiler. Eğer günün birinde cumhuriyetin bütünlüğü ya da laik karakteri (ya
da demokratik ülküsü) tehlikeye düşerse, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 1924
anayasasının savunucusu olacağı güvencesiyle, demokrasiyi benimseyerek,
parlamenter bir hükümet sistemi kabul ettiler.

Vesayet ve Müdahaleler
Çeyrek yüzyıl süresince böyle bir tehlike ortaya çıkmadı. Ancak 1950’lerde
iktidardaki Demokrat Parti (DP) gittikçe otoriter bir tutum benimsedi ve 1924
Anayasası’nın çoğunluğa dayanan çerçevesini muhalefetteki Cumhuriyet Halk
Partisine (CHP) baskı yapmak için kullandı. Ayrıca laiklik konusuna çok az önem
verdi. Bu tutum 27 Mayıs 1960 darbesine neden oldu. Kemalist ulus devleti
‘koruma’ uğruna bir grup subay iktidarı kendi ellerine aldılar. Cuntaya -ve saygın
hukuki görüşe göre- sadece hükümet değil, DP’li parlamenterler de siyasal
meşruiyetlerini yitirmişlerdi.
Bu olay sonrasında yeni bir anayasa (1961) ortaya çıktı. Bu anayasa
(Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları ve de
TSK’nın Genelkurmay Başkanı ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile
Jandarma komutanından oluşan) Milli Güvenlik Kurulu’nu (MGK) kurarak,
askerlerin koruyucu (vasî) rolünü kurumsallaştırdı. Bu forum hükümete hem iç,
hem de dış güvenlik konularında danışmanlık yapacak ve askerlerin bakanlara
görüşlerini resmî bir şekilde iletmelerine olanak verecek (ve dolayısıyla teoride
gelecekte yeni müdahalelerin olma olasılığını azaltacak) bir kurul olarak
oluşturuldu. 1961’de çıkarılan TSK İç Hizmet Kanunu ile askerlere yasal olarak
‘Türk yurdunu ve (özellikleri) Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye
Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumak’ sorumluluğu verildi. Bunu tamamlayan İç
Hizmet Yönetmeliği de askerlere bunu ‘gerekirse güç kullanarak’ yapma yetkisini
verdi.
Bu değişiklik yapıldıktan kısa bir sure sonra sivil hükümet yeniden, 1961’de tam
olarak tesis edildi. Ancak, o tarihten sonra Türkiye’de politika iç savaş tehlikesi
doğuran anarşik bir gidişe meyletti ve bunun sonucunda 1971’de ikinci ve
4

Bu bolüm, öncelikle Çalışma Grubu için Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu ve Mustafa Şahin
tarafından özel olarak hazırlanan The Past and Future of Civil-Military Relations in Turkey, Task
Force Working Paper 2 (Gözden geçirilmiş, Temmuz 2004) –ki nüshaları Sekreterya’dan temin
edilebilir; ve ikinci olarak akademisyen üye Metin Heper tarafından yazılmış olan ve yazarın
nazikane bir biçimde grubun kullanımına sunduğu malzemeden yararlanılarak yazılmıştır.
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1980’de üçüncü bir doğrudan müdahale oldu. Her iki müdahalede de askerler
yasal yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve yaptıkları eylemin halk tarafından
desteklendiğini öne sürdüler.
12 Mart 1971 müdahalesi, Marksistler, Aşırı-Milliyetçiler, İslamcılar ve diğerleri
arasındaki ideolojik anlaşmazlıkların ve bunun sonucunda ortaya çıkan kitlesel
gösterilerin ve çatışmaların yol açtığı huzursuzluk gerekçe gösterilerek
meşrulaştırıldı. 12 Eylül 1980’de ise, kısmen 1970’lerin ikinci yarısında Radikal
Sol ve Sağ arasında sürekli silahlı çatışma çıkması ve kısmen de dinsel eğilimli
siyasal partilerin laiklik ülküsünü, demokrasiyi ve hatta Cumhuriyet’in toprak
bütünlüğünü tehdit edebilecek çapta bir iktidara gelme mücadelesine
başlamaları; ve hatta koalisyon hükümetlerinde yer almış olmaları gerekçesiyle
harekete geçildi.
1980 müdahalesini üç yıllık bir sıkıyönetim dönemi izledi ve bu dönem içerisinde
(1982’de halkın yüzde 90’ın üzerindeki onayıyla) yeni –ve günümüze kadar pek
çok kez değiştirilmiş olan- bir Anayasa kabul edildi. Anavatan Partisi (ANAP) ve
Başbakan Turgut Özal yönetiminde sivil yönetime geri dönüş yeni bir donemi
başlattı ki bu dönemde askerler MGK aracılığıyla nüfuzlarını sürdürdüler, ancak
etkili bir hükümet işbaşında olduğu için, bu nüfuzu kullanmaya eskisinden daha
az ihtiyaç duydular ya da nüfuz kullanma ihtiyacını hissettiklerinde bunu gittikçe
daha ince bir şekilde yaptılar. 1990’lı yılların ortalarından sonra Türkiye kendisini
–terör kampanyası başlatarak üniter devlete meydan okuyan ayrılıkçı Kürdistan
İşçi Partisi (PKK) ile- silahlı ve kanlı bir çatışmanın içinde bulunca, generallerin
görüşleri büyük ilgi çekmeye başladı. Askerlerin yaklaşımında meydana gelen
değişikliğe örnek olarak, Türkiye’nin 1991 Körfez Savaşı’nda oynaması gereken
rol konusunda sivil ve askerî liderlik arasında görüş ayrılığı çıkınca, zamanın
Genelkurmay Başkanı zorlayıcı adımlar atma tehdidinde bulunmak yerine,
istifasını sunması gösterilebilir.
Başka –ve çok önemli- bir olay da askerlerin laik ve demokratik devlete bundan
sonraki meydan okumaya gösterdikleri tepkinin niteliğiyle ilgilidir. Söz konusu
olay 1990’li yılların ortalarında Necmettin Erbakan’ın dinsel eğilimli Refah
Partisi’nin (RP) seçimlerde kazandığı başarı ve Haziran 1996’da iktidara gelen RP
önderliğindeki koalisyonun bazı adımları/önerileriydi. Bu durum karşısında
askerlerin tercihi Erbakan’ı doğrudan doğruya tehdit etmek yerine, önce
kamuoyunu başarılı bir şekilde Erbakan hükümetine karşı harekete geçirmek ve
daha sonra da kendisinin görevde kalmasını güçleştirmek oldu. 28 Şubat
1997’deki MGK toplantısında Başbakan’a siyasî İslam’la mücadele konusunda bir
muhtıra verildi; orada savunulan politikalar RP’ce kabul edilemezdi; ve
sonrasında Erbakan istifa etmek durumunda kaldı.

Görüntü ve Öz-Görüntü
Dolaylı bir biçimde de olsa 1997 ‘müdahalesi’, yine de bir iktidar değişikliğine yol
açtı. Daha önceki müdahalelerin -ve ilk müdahalenin ardından ordunun vesayet
(koruyuculuk) rolünün kurumsallaştırılmış olması- geçmişine bakarak, Türkiye
AB üyeliği için başvurduğunda, AB’nin bu konudaki ilk iletisinde ‘ordunun siyasi
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hayatta oynadığı önemli rol’ hakkında endişe beyan etmesi pek de şaşırtıcı
olmasa gerektir. AB’nin başlangıçta MGK’nın rolüne ilişkin çekincelerini
açıklaması ve sonradan bunu tekrarlaması da kolaylıkla izah edilebilir. 1960
darbesinden sonra Kurul, hükümete ‘bilgi’ sunmak üzere kurulmuştu. 1971-73
müdahalesinden sonra, Kurul ‘tavsiye etme’ yetkisiyle donatıldı. 1980-83
hareketinden sonra ise, hükümetin MGK’nın tavsiyelerine ‘öncelik vermesi’
gerekecekti. Nihayet, 1997’de MGK, bir yönetimin değiştirilmesinde etkili oldu.
Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarına doğru yaygın olan sivil-asker ilişkisi
görüntüsünü tanımak, sadece bu imaj AB’nin Türkiye’nin üyeliğe adaylığına
ilişkin beklentilerinin ve gerekli gördüğü şeylerin ilk formülasyonunu izah ettiği
için değil, aynı zamanda da bu imaj hala sürdüğü için önemlidir. Bu, Brüksel
kurumlarının (bu Rapor’un daha önceki bölümlerinde incelendiği üzere)
Türkiye’nin üyelik yolunda ilerleyişini değerlendirirken söylediklerinde ve çok
açık olarak da, Avrupa Parlamentosu’nun eleştirel gözlemlerinde (son
zamanlardakiler de dahil) açıkça görülmektedir.
Bu imajdan kurtulmak için tutulabilecek yollardan birisi, Türkiye’nin Yirminci
Yüzyıl’ın ikinci yarısındaki olayları ve bu olaylarda askerlerin rolünü hangi
perspektiften gördüğünü kendi açısından anlatmasıdır. Subayların zaman zaman
‘demokrasiyi kendinden kurtarmak için’ harekete geçmek zorunda kaldıkları
ancak her defasında nispeten kısa bir süre içinde sivil yönetime dönüldüğü
vurgulanabilir. Ayrıca yüksek komuta kademesinin siyasal İslam ve Kürt
ayrılıkçılığı tehditlerine tepkisinin gayet ölçülü olduğu belirtilebilir. Generaller ne
zaman (sivil) hükümetlerin gereken şekilde hareket etmediğine ya da
edemediğine kanaat getirseler, (kendi mesleki yargılarına göre) gerekli görünen
önlemleri önermişlerdir. Eğer yeterli önlem alınmazsa bakanları uyarmışlardır.
Birkaç defasında iktidarı geçici olarak kendi ellerine almışlar; veya 1997’de
olduğu gibi hükümeti etkili bir biçimde istifaya zorlamışlardır. Ancak, her
seferinde bu hareket toplumdan geniş çapta destek görmüştür. Başka bir
deyişle görünüşteki demokrasi dışı görüntüye rağmen, ne TSK ne de Türk
seçmenleri bu davranışı temelde antidemokratik bulmamış, aksine bunu
ülkedeki demokrasiyi korumak için tümüyle gerekli olağanüstü bir eylem olarak
görmüşlerdir.5

Dönüşüm Gerçekleşiyor (Ama Bitmedi)
Yine de günümüzün (2005) kamu oyu bilgi sahasında, Türkiye’nin ‘aynı düzeye
gelme’ gündeminde ‘bundan sonraki adımlar’ arasında, uygulamada ülkenin
sivil-asker erk ilişkisini yeni bir platforma oturtma yönünde şimdiden ne kadar
ilerleme kaydetmiş olduğunun sabırla izah edilmesi ve ‘eski’ imajı geçersiz
kılacak çabanın buna eşlik etmesi çok önemlidir.

5

Her ne kadar bu izah ‘Türk görüşü’ olarak sunulsa da, bu bir çok bilim adamının onayladığı bir
yaklaşımdır. Bakınız, örneğin, Andrew Mango, The Turks Today, Londra: John Murray, 2004,
ss. 134 – 139. Yine aynı yazarın çok kapsamlı (İngilizce) Mustafa Kemal’in biyografisi buradaki
konuyla ilgilidir (Atatürk, Londra: John Murray, 1999, Bölüm 29)
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MGK’nın yetkilerinin azaltılması için 1999’dan bu yana yapılanlar ayrıntılı bir
biçimde bu raporda verilmektedir. MGK artık yürütme yetkisine sahip değildir.
Artık bakanlara önlem tavsiye etmemekte, istendiğinde görüşünü iletmektedir.
Hükümet artık Kurul’un tavsiyelerine ‘öncelik vermek’ zorunda değildir, ancak
sadece iletilen görüşleri ‘değerlendirmektedir’. MGK’nın şimdi sivil bir Genel
Sekreteri bulunmaktadır. (Türkiye’nin eski Yunanistan Büyükelçisi olan saygın,
kıdemli bir diplomat). Kısacası hala gizemli bir hava etrafını sarsa da, gerçek şu
ki bugünün MGK’sı, esas itibariyle ilk başta kurulduğunda amaçlandığı gibi, bir
danışma organıdır.
MGK’nın dönüşümü –ve bunun ne anlama geldiği- Türkiye’de sivil-asker
ilişkisinde gerçekleşmekte olan daha geniş çaptaki değişikliklerin bir belirtisidir.
AB normlarına ve uygulamasına doğru açık bir evrimi işaretleyen, 2003 ve 2004
yıllarında yapılan çeşitli anayasa değişikliklerinin, özel yasal düzenlemelerin ve
‘uyum paketleri’nin ilgili muhtevalarına daha önce atıf yapılmıştı. AKP’nin dînî
eğilimli bir parti olarak algılanmasına rağmen, TSK’nin yüksek kademesi ile
iktidardaki AKP arasında sağlanmış görünen çatışma yerine uzlaşma (modus
vivendi) da bundan daha az önemli değildir. Bu ilişki süregelen buluşma adına
ve -AB ve AB’ye üye ülkelerin açık bir şekilde büyük önem atfettikleri görülenAvrupa’daki uygulamaya belki de bir sure sonra tam uyum sağlanabilmesi
bakımlarından iyiye işarettir.
Bu bağlamda Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve AKP lideri (Mart 2003’ten bu
yana) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oynadıkları roller kayda değerdir. Basit
olarak izah etmek gerekirse, Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin günlük
politika dışında kalması gerektiğine inanmaktadır ve silahlı kuvvetleri doğrudan
ilgilendiren konularda ise askerî ve sivil liderler arasındaki görüş ayrılıklarının
ikna ve iki tarafı da memnun eden bir yol bulunması yoluyla giderilmesini -her
zaman demokratik yollardan seçilmiş politikacıların son sözü söylemesi gerektiği
inancıyla- tercih etmektedir. Buna karşılık Başbakan da askerlerin haysiyetlerinin
kesinlikle farkında olduğunu göstermektedir ve başkanı olduğu hükümet, çoğu
zaman askerlerin muhalefetine yol açacak düzenlemeler yapmamaya özen
göstermektedir.
Bu konuda Sayın Erdoğan’ın dinin politikadan ayrılması gereğine inanması
yardımcı olmaktadır. Bu inanç uyarınca kendisi ve arkadaşları siyasal İslam’la
aralarına mesafe koymuşlardır; ayrıca AKP kendisini muhafazakar-demokrat bir
parti olarak tanımlamaktadır. Bu çok önemli konuda General Özkök’ün
düşünceleri Başbakanınkileri aksettirmektedir. Genelkurmay Başkanı dindar
insanların laik siyaset takip edebileceklerini kabul etmekte; ve 2003 başlarında
İstanbul’da yayınlanan Hürriyet gazetesine verdiği demeçte söylediği gibi, halkın
dinî inançlarına ve tercihlerine ‘bunlar siyasal İslam’ın sembolleri olarak kamusal
alana taşınmadıkları sürece’ saygı duymaktadır.
Dine ilişkin konularda yukarıda sözü gecen çatışma yerine uzlaşma (modus
vivendi) şimdiden -Mayıs 2004’teki İmam-Hatip Liseleri (İHL) meselesindesınavdan geçmiş durumdadır ve kuşkusuz ileride yine sınavdan geçecektir.
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Ancak İHL olayı sert bir sivil-asker tartışmasına yol açmamıştır. En azından üç
nedenle bu olayın, en azından AKP hükümetinin iktidarı süresince, ‘bir daha
tekrarlanması’ ihtimal dahilinde değildir. İlk olarak, Genelkurmay Başkanı Özkök
siyasete askerî müdahalelerin hikmetini ve yararını açıkça sorgulamıştır ve laik
devleti savunma işinin demokratik sürece (yani halk tarafından seçilmiş siyasal
liderliğe) bırakılmasını tercih ettiğini ima etmiştir. İkinci olarak, Başbakan
Erdoğan askerlerinin görev gereği kendilerini hükümete meydan okumak
zorunda hissedecekleri durumlardan kaçınma eğilimindedir ve İHL (İHL
mezunlarının üniversite sınavındaki hakları konusundaki) ısrarını sürdürmemiştir.
Üçüncü olarak, zaten bütün bu İHL olayında hafif bir ‘jest politikası’ yapıldığı gibi
bir hava vardı. AKP’nin İHL mezunlarına karşı ayrımcılığı sona erdirme sözü,
sesi çok çıkan bir lobiyi susturmak için verilmişti. Genelkurmay Başkanlığı
makamının cevabı, Cumhuriyetin laik esaslarının çiğnediğine dair köklü bir
inancı yansıtmaktan çok, ‘denklik’ düzenlemesinin bazı kötü emellerle
tasarlandığını düşünen bazı TSK mensuplarını yatıştırma isteğinden de
kaynaklanmış olabilir.6
‘Bir noktada buluşma’ ayrıca özellikle malî konularda hesap verme sorumluluğu
(ve şeffaflık) bakımından, ordu ile Türk yasama meclisi arasında gelişen ilişkide
de görülmektedir. TSK’nın ‘hesapları’ -yani resmî bütçesi ve özel ek fonları- uzun
zamandan beri ciddi denetlemelerin dışında kalmıştır. 2003’te çıkarılan yasa ve
2004’ün ilk yarısında yapılan Anayasa değişikliği sayesinde, 2005’ten itibaren bu
durum değişecektir. En azından potansiyel olarak çok önemli olabilecek bir
değişiklik de, Anayasa’nın 160. Maddesinden ‘Silahlı Kuvvetlerin elindeki devlet
mallarına ilişkin hesapları’ Büyük Millet Meclisi adına ‘milli savunmanın
gerektirdiği gizlilik ilkesine uygun olarak’ denetlemeye tâbi’ Sayıştay’a ilişkin bir
paragrafın çıkarılması olmuştur.
Yine de, başka yerlerde olduğu gibi Türkiye’de de, savunma alanında gerçekten
‘açık’ yönetimi hayata geçirme, silahlı kuvvetlere kendi işlerini bir gizlilik
perdesiyle örtme fırsatı tanımayarak geçmişe dönük (ex post) mali hesap verme
sorumluluğunun genişletilmesinden daha fazlasını gerektirir. Türkiye’de askerin
siyasî bakımdan ‘koruma altındaki bir tür’ olmaktan gerçekten çıktığına itimat,
sadece (harcamalar ve politikalar için) ileriye dönük (ex ante) sorumluluğun,
etkili bir gözetimin somut kanıtlarının ve güvenlik işlerinin tüm alanlarının
idaresinde daha ileri şeffaflığın paralel bir biçimde artırılmasıyla, ancak temin
edilebilir.
Avrupa standartlarına ve uygulamasına doğru evrimin sürdürülmesi, Erdoğan
hükümetinin bile henüz reform gündemine almadığı birkaç değişiklik daha
gerektirebilir. Bunlardan biri, genelde Türkiye’de silahlı kuvvetlere uzun
zamandan beri tanınmış olan özel statünün bir işareti olarak görülen bir
düzenlemenin, yani Genelkurmay Başkanının Başbakan’a, savunma bakanlığı
aracılığıyla değil de, doğrudan sorumlu olması durumunun gözden
6

Bu, Türkiye’de burada tartışılmakta olan ‘süregelen buluşmaya’ ve ‘çatışma yerine uzlaşmaya’

(modus vivendi) büyük bir şüpheyle yaklaşan ve ülkenin şimdiden kendi güvenliğinden ‘taviz
verdiğine’ inananların bulunmadığı anlamına gelmemektedir.
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geçirilmesidir. Bir diğeri günümüzde TSK’nın destek aygıtı durumunda olan
savunma bakanlığının yeniden yapılandırılarak siyasa-yapılmasında, planlamada,
programlamada, bütçelendirmede ve bütçenin uygulanmasında tüm
sorumluluğa sahip bir bakanlık haline getirilmesidir. (Bunların konuyla ilgili
sorunlar olduğu açıktır.)
Genelkurmay Başkanı’nın doğrudan Başbakan’a hesap verme sorumluluğunda
olmasının olağandışı olduğu, AB tarafından 2000 yılında o yılın Türkiye’nin
adaylığı konusundaki İlerleme Raporu’nda, (1999 Helsinki sonrasındaki ilk
Bülten) tam olarak belirtilmiştir. Ankara o zaman da, daha sonra da bunu
dikkate almamıştır. Hatta yüksek komuta kademesiyle uyumlu ilişkileri
bozmamak için, 2002 yılı sonunda yeni kurulan AKP hükümetinin Savunma
Bakanı Vecdi Gönül, bu düzenlemenin devam edeceğini derhal açıklamıştır. Aynı
görüş, yani Genelkurmayın Hükümetin başının emrinde olması ‘Türkiye’nin
demokratik taahhütleri için yeterlidir’ ve Savunma Bakanlığı’nın emrine girmesi,
(geçmişte denenmiş ve kötü sonuçlanmış olduğundan) ‘Türkiye’nin halihazırdaki
ihtiyaçlarına
uymamaktadır’
şeklindeki
görüş,
-Çalışma
Grubu’nun
tartışmalarında da bir defadan fazla öne sürülmüştür-. Yine de bu konunun
kapanması için bu yargının tekrar be tekrar öne sürülmesinin ötesinde başka
şeylerin de yapılması gerekecektir.7
Türkiye’nin bu konu –ve ülkenin bütün savunma teşkilatlanmasına ilişkin konu
ile yüzleşmesi gerekip gerekmediği ve yüzleşecekse bunu ne zaman yapması
gerektiği, bu Bölümün son kısmında ele alınacaktır.
Bundan Sonraki Adımlar
Avrupa Birliği Konseyi’nin 17 Aralık 2004 kararından sonra hangi adımların
atılmasının uygun olacağı konusuna gelince, üç mülahaza çok önemlidir. Şu
sayılanlar Türkiye’nin faydasınadır (1) Ülkenin AB tarafından seslendirilen ikaz
işaretlerini kaydettiğini göstermesi, (2) sivil-asker transformasyonunun tamam
olmadığını kabul etmesi, ve (3) Birliğin devam eden siyasî hazırlık izleme
sürecinde, bu muhasebede eksik çıkmamasını kesinlikle sağlaması.
Aksi takdirde, muhtemelen AB’nin mesajları konusunda ve özellikle de resmî
müktesebat (acquis) temelinde giriş müzakerelerinin yürütülmesine paralel
olarak ülkenin siyasî kimliğini çok yakın izlemede tutma kararı hakkındaki genel
yanlış anlamadan dolayı, Türkiye’de bu konunun tam olarak farkına varılamadığı
görüntüsü oluşacaktır.

7

Diğerlerinin yanında bunun nedeni, Avrupa Parlamentosu’nun bu konuyu çok ciddiye almasıdır.
Avrupa Komisyonu’nun Tavsiye (Ekim 2004) ilanını takiben hazırlanan bir karar taslağında, ‘Türk
hükümetine, örneğin Genelkurmay Başkanı’nın Savunma Bakanına karşı sorumlu hale
getirmek… gibi, ordunun gücünü daha da sınırlama çağrısında bulunulmaktadır. Daha önceki
başka bir genel maddede ise Parlamento, ‘Türk yetkililerin hala bir çok reform yapması ve
uygulaması ve daha önce yapılan cari reformları da, (Kopenhag) siyasi ölçütlerini yerine
getirmek için, uygulamaya sokmak zorunda’ olduğunu ileri sürmektedir. (Bakınız yukarıda 1.
dipnotta belirtilen Mustafa Şahin’in analizi.)
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Bu konuda en üst düzey siyasiler bile çok anlaşılır durumda değildir. Örneğin
Şubat 2005 ortalarında Hürriyet gazetesine verdiği mülakatında Savunma
Bakanı Gönül, müktesebatın (acquis) 31 bölümü arasında ‘sivil-asker ilişkileriyle
alakalı hiçbir şey’ bulunmadığından dolayı, ‘herhangi bir bölüm altında bir ayrıntı
olarak gözükmediği’ müddetçe, bu konunun ‘gündemde olmayacağını’ iddia
etmiştir. Gerçekte ise, şüphesiz bu konu izleme uygulamaları bağlamında, çok
önemli bir husustur.8
Bu yaklaşımı benimseyenlerden birazcık farklı bir argümanı da duymak
mümkündür: son birkaç yılda yapılanları göz önüne alarak, Türkiye’de sivil-asker
ilişkileri ‘gündemden çıkarılmalıdır’. Çalışma Grubu’nda ileri sürülen bir teze
göre; yeniden harekete geçmeden önce son değişiklikleri hazmetmek daha
akıllıca olacaktır. Aynı tartışma çizgisine göre; Türk silahlı kuvvetlerini ‘aşırı
reformların hedefi’ haline getirmiş AB liderlerinin ‘bitmeyen’ çağrılar şekline
dönüşen bir dizi ‘temelsiz’ ve ‘zamansız’ ek taleplerine karşılık vermek için, hiç
de aceleye gerek yoktur. Doğrusu, artık Birliğin kendisi Türkiye’nin durumunu
anlayışla karşılamalı ve daha fazla eylem konusundaki ısrarını yumuşatmalıdır.
(Daha önce belirtilen bir kavramı tekrarlayacak olursak, ‘Türkiye bağlamının
kendine özgülüğü’nün tanınması gerekir).
Bu tartışma şeklini hafife alamayız ve almıyoruz, nedeni ise kısmen bu
argümanın üst düzey (muvazzaf ve emekli) askerler ve askerî çevrelere yakın
kimseler tarafından geliştirilmesi, kısmen de Avrupa Komisyonu’nun tenkitlerinin
ve tavsiyelerinin her zaman iyice temellendirilmediği iddiasında şüphesiz bir
doğruluk payı bulunmasıdır. Gerçekten biz bu alanda yoğun bir Türkiye – AB
diyaloğunun, karşılıklı anlayışı en verimli hale getirebilecek bir iş olacağını
düşünüyoruz. Diğer faydalarının yanında bu Ankara’ya ‘artık yeter’ tutumunun
statükoyu savunma refleksinden kaynaklanmadığını ve ülkenin sivil-asker
reformlarını değerlendirirken Türkiye, AB’den biraz esneklik göstermesini
istediğinde, bunun özel bir ayrıcalık istemek anlamına gelmediğini açıklama
fırsatı verecektir. Aynı zamanda, bir kimse Brüksel’in, Aralık 2004 tarihinde
Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin ‘müzakereleri açabilmek için Kopenhag siyasi
kriterlerini yeterince yerine getirdiğine’ dair kararını tekrarlamasını bekleyebilir –
bundan ötesini değil. ‘Esneklik’ konusuna gelince, şüphesiz AB, Türkiye’nin
ulusal güvenlik hassasiyetlerine daha fazla dikkat etmesi gerekirken, kayıtlar,
Birliğin çoğulcu demokrasinin temel yönleri olarak gördüğü şeylerin aslında
müzakere edilemez olduklarını söylemektedir.
Bunları söylememize rağmen, AB’nin özellikle son birkaç yılda Türkiye’nin sivilasker transformasyonunda ne kadar ileri adımlar attığını tam olarak göz önüne
almamış olabileceğini kabul ediyoruz; ve, daha önce de öne sürdüğümüz gibi
bunun nedeni, son yüzyılın son birkaç on yılında şekillenen yaklaşımların ısrarla
devam etmesinin bunda büyük rol alması olabilir. Bundan dolayı, Aralık 2004
8

Bkz. Hürriyet, 15 Şubat 2005. Mülakatta Sayın Gönül, silahlı kuvvetlerin ‘gayri-resmî
mekanizmalar’ yoluyla nüfuzlarını kullandıkları konusundaki AB yorumlarını da reddediyordu; ve
Genelkurmay Başkanı’nın doğrudan Başbakan’a bağlı olmak yerine kendi makamına bağlı olması
konusundaki bir soruya da, ‘ortak gündemimizde olmayan bir konu üzerinde Türkiye çalışma
yapmak zorunda değil’ diyerek cevap veriyordu.
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sonrasında izleme sürecini yürütecek görevlilerin, nelerin başarıldığı hakkında
yanlış anlamalardan uzak olmaları kadirşinaslık olacaktır; böylelikle onların
bilgilendirdiği politikacılar da ülkede artık günü geçmiş bir sivil-asker ilişkileri
görüntüsüne sarılmayacaktır.
Türkiye konusunda gelecek İlerleme Raporunun 2005 yılı bitmeden teslim
edileceği akılda tutularak, bu konunun Ankara’nın öncelik vermesi gereken bir
iletişim sorunu olduğu hususu, özellikle bildirilir.
Biz de, son dönemdeki sivil-asker ilişkileri alanında anayasal, hukukî ve örgütsel
reform furyası sonrasında, bir dönem ihtiyat ve takviye anlayışı olması kabul
ediyoruz. Ancak bunun nedeni tüm yapılabileceklerin yapıldığından değil, 17
Aralık 2004 tarihinde Avrupa Konseyi’nin, şimdiye kadar çıkarılmış kanunların
‘tam, etkili ve kapsamlı uygulamasını’ görmek istediğini açıkça ifade etmiş
olmasındandır. Dahası, bu alanda ‘Avrupa Standartlarına Doğru’ evrimin
hızındaki bir yavaşlamanın, bu süreci durdurmak için bir bahaneye
dönüşmemesi gerekiyor. Diğer alanlarda olduğu gibi, bu alanda da Türkiye
şimdi aynı düzeye gelme hedefini terk edemez.
Tam aksine: bize kalırsa bu durum Türkiye’nin derin müzakerelerden sonra ve
‘iki taraflı değerlendirme’ ye dayanan diyalog yoluyla, sivil-asker ilişkilerinde
Avrupa normları ve uygulaması konusunda süregelen buluşmayı takip etmesi
hususunda çok açık bir işaret vermesini gerektiren bir durum oluşturmaktadır ve
zamanla bu amaçla uygulamaya dönük reçetenin kapsam, muhteva ve
zamanlaması konusunda kesin kararlar almak durumundadır.

İletişim
İletişim konusu kısaca ayrıntılı bir şekilde ele alınacak olursa, ‘bundan sonraki
adımın’, Avrupa Birliği bürokratlarını, üye ülkelerin politikacılarını (özellikle
parlamenterlerini) ve halklarını hedefleyen, sürekli olarak aynı tempoda
yürütülecek bir bilgilendirme gayreti olacağı açıktır.
Brüksel kurumlarında, Avrupa Parlamentosu’nda, AB üyesi ülkelerin
başkentlerinde ve genelde, Türkiye’nin sivil-asker ilişkisi imajı, hala büyük çapta
TSK’nın Yirminci Yüzyıl’ın ikinci yarısında doğrudan ya da dolaylı biçimde yaptığı
müdahalelerden ve MGK’nın geçtiğimiz bin yılın sonuna dek elde ettiği yüksek
statü ve otoriteden kaynaklandığını gösteren zengin ikincil derecedeki delillere
dikkatler yoğunlaşmaktadır. Ancak, geçtiğimiz son dört veya beş yılda pek çok
şey değişmiştir ve Aralık 2002’den bu yana gerçekleşen değişikliklerin hızı
olağanüstü olmuştur. Kısa aralıklarla çok sayıda kapsamlı ‘Uyum Paketleri’
ortaya çıkmıştır. Bunlar ve diğer bazı vasıtalar yoluyla, Avrupa’daki sivil-asker
ilişkisi modeline kayda değer çapta bir buluşma şimdiden sağlanmıştır. Bu
gerçeklerin geniş bir şekilde duyurulması, Kanımızca Türkiye’nin katılım yolunu
kolaylaştırmak için mütevazı ancak yine de değerli bir katkı yapacaktır.
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İhtiyat ve Takviye
Son birkaç yılda gerçeklesen değişikliklerin genişliği, derinliği ve hızı göz önüne
alınırsa, Türkiye’de bir çok kimsenin sivil-asker reformunda (en azından şimdilik)
‘Artık Yeter’ düşüncesinde olması sürpriz sayılmaz.
İlk olarak, konu başlıklarında kayda değer değişiklikler olmuştur. AB’nin uzun
zamandan beri günah keçisi (béte noire)- olan MGK, tümüyle evcilleştirilmiş ve
ilk kez sorumlu bir sivil bakıcıya teslim edilmiştir. İkinci olarak, askerler başka
birçok bakımdan da kendi erk ve nüfuzlarının kısıtlanmasına, bazı durumlarda
derin çekincelerini bastırarak, boyun eğmişlerdir. Üçüncü olarak, daha önceden
üst düzey subayların harekete geçebileceği veya en azından bir şeyler
söyleyebileceği siyasi konularda, yüksek komuta kademesi düşük profil
izlemiştir. Bunun iyi bir göstergesi son zamanlardaki ‘mektup’ hadisesidir.
Haziran 2004’te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 313 Türk General ve Amirale
birer mektup göndererek, ‘Kürt eğilimli bir partinin ileri gelenlerinin kışkırtıcı bazı
girişimlerde bulunmaları karsısında hükümetin aldığı pasif tutumdan’ şikayet
etmiştir. Genelkurmay Başkanı’nın talimatı üzerine, kendilerine mektup
gönderilen kişilerin hepsi mektupları yorumda bulunmadan iade etmiştir.9
Bu arka plana karşı ihtiyat, tedbirliliğin alternatif bir sözcüğü olabilir. Fiiliyatta
daha fazla değişikliği programa almak, eğer reform yorgunluğu (ya da
hazımsızlığına) yol açacaksa, ters tepebilir. Ne de (mesela) ‘haddinden fazla’ bir
ya da birkaç adım daha atmalarını isteme sonucunda, şimdiki askerî liderleri bu
konudan soğutabilecek bir davranış içine girerek, 2002-2004’ün başarılarını riske
atmaya değer. Bize ayrıca, halihazırdaki düzenlemelerin günümüzün
gerçekleriyle uyum halinde olduğu öne sürüldü. Siyasal çevrelerde askerî
konularda uzmanlık eksikliği devam etmektedir ve bu yüzden güvenlik
konularında karar alma sürecinin ‘sivilleştirilmesi’ sınırlı bir ölçüde
gerçekleşebilmektedir.
Tedbirli olmak için başka nedenler de bulunmaktadır. Türkiye güney-doğusunda
tekrar nükseden heyecan verici olaylarla karşı karşıyadır. Eğer Kuzey Irak’ta bir
kargaşa olursa, bu Türkiye’de kesinlikle bir endişe sebebi olacaktır. Aynı durum
Kafkaslardaki potansiyel sorunlar için de geçerlidir. Bazı Türk uzmanlar, AB
tarafından katılım yolunda Türkiye’den talep edilen bazı değişikliklerin, ülkenin
genelde terörizmle ve özelde de radikal İslamî gruplarların oluşturduğu tehditle
mücadelesinde zaafa yol açmaması için, dikkatli olunması gerektiğine de parmak
basmışlardır. Tüm bu endişelerin ciddiyetle göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.

9

Şüphesiz şimdiki Genelkurmay Başkanının haleflerinin sivil – asker ilişkilerine kendisi gibi
yaklaşan ve aynı şekilde siyasetin üstünlüğüne saygı gösteren kişiler olup olmayacağının
görülmesi gerekir.
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Bununla birlikte, tedbirliliğin felce yol açmasına izin vermek de Türkiye’nin
menfaatine değildir. İlgilendiğimiz alanda AB, 17 Aralık 2004 tarihinde ‘kaygı
noktalarını’ belirlemiştir; ve bunların çok uzak olmayan bir gelecekte giderilmesi
arzu edilmektedir. Türkiye’nin özel koşulları konusundaki iddialarını sıklıkla
tekrarlamak suretiyle – AB’nin aldığı tutumları terk etmeye ikna edilebileceği
ümidiyle, daha fazla bir noktada buluşmaya dikkatlerin uzun süre ertelenmesi,
hiç de akıllıca olmayacaktır. Ankara’nın esas yapması gereken, savunduğumuz
ileri düzeyde Türkiye – AB diyaloğunu artırmak suretiyle, ileri sürdüğü
argümanların gücüyle, bazı taleplerini yumuşatmaya Brüksel’i ikna etmektir.
Kısaca, Türkiye’nin ‘ihtiyat’ konusunu abartmama konusunda dikkatli olması
gerekir. ‘Takviye’ konusuna gelince, her ne kadar son dönemlerdeki reformların
‘tam, etkili ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasına’ acil öncelik vermek makul
gelse de, sivil-asker dönüşüm sürecini tamamen kesme çağrısı, hiç de makul
olmayacaktır.

Süregelen Buluşmaya Doğru
Şimdiye kadar çıkarılmış kanunların uygulanması, AB’nin Türkiye’den
beklediklerinin asgarisidir. Yine ilgili ‘Başkanlık Sonuçlarının’ ifadelerine dönecek
olursak, Avrupa Birliği Konseyi, ‘kaygı noktalarında’ eylemi de içine alan ek,
sivil-asker ilişkilerinde Avrupa standartlarına doğru ilave bir evrim görmek
istemektedir. Buna Türk hükümetinin uygun cevabı üç adımdan oluşabilir. İlk
olarak, daha fazla eyleme gerek olduğunu kabul etmek. İkinci olarak, tüm
yerinde tedbirlerle birlikte, Türkiye’nin uygun zamanda daha da bir noktada
buluşma yolunda hareket edeceğini ilan etmek. Üçüncü olarak bu ilanı, daha
fazla reformları içeren bir program üzerinde çalışmaya başlayarak,
anlamlandırmak.
Tüm bunların üzerinde, böyle bir programın (ya da yol haritasının veya hareket
planının) içeriğinin ne olabileceği konusunda önceden mümkün olduğunca
açıklayıcı bir işaret verilirse, bunun daha da faydası olabilir. AB’nin belirtilen
‘kaygı noktalarına’ dayanarak, iki başlık öne çıkmaktadır: Türkiye’nin savunma
teşkilatlanmasının derinlemesine gözden geçirilmesi; ve savunmaya ilişkin
konularda gözetimin, sorumluluğun ve şeffaflığın artırılması.
•

Savunma Teşkilatı. Türk askerî uzmanları halihazırdaki güvenlik
yapılarının ulus-devlete çok iyi hizmet verdiğini ve şu anda korunması
gerektiğini bize söylemektedirler. Bu görüşe saygılıyız. Ancak, ülkedeki
sivil ve askerî erk arasındaki ilişkinin devam ettirilen gözlemi
bağlamında, Brüksel kurumlarını, AB üyesi devletleri ve Avrupa halklarını
şu anki ‘düzenlemeler’ konusundaki çekincelerinin özden yoksun olduğu
şeklinde ikna etmek için, bu noktayı iddia etmekten öte şeyler yapmak
gerekmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için, Çalışma Grubu’nun
üyelerinin çoğunluğu, Ankara’daki yetkililerin var olan teşkilat yapısının
güçlü ve zayıf yanlarının ayrıntılı bir biçimde değerlendirildiği bir
araştırma yapma konusunda istekliliklerini ifade etmeleri gerektiğini
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düşünmektedir. Diğerlerinin yanında, böyle bir araştırma için
Genelkurmayın bazı ana fonksiyonlarını içeren genişlemiş ve yeniden
şekillendirilmiş bir savunma bakanlığına dayanarak yapılan yapısal bir
reformun iyi ve kötü yönlerine, yani Avrupa’nın her yerindeki
uygulamanın yapısına çok dikkatli bir biçimde bakmayı gerektirir. Avrupa
Parlamentosu’nun özel endişesi giderilmeye çalışılırken, (Bkz. Bu Rapor,
Dipnot 7, s. 18), bütünleşmiş bürokrasinin (Sivil) idarî yönetimi için en
iyi yapılanma şekli sorunu da, Genelkurmay’ın Başbakanlığın emri
altında bulunması ‘Türkiye için yeterince demokratik taahhüt oluşturur’
(keza s. 17, yukarısı) görüşünü bihakkın takdir ederek, bu araştırmada
göz önünde bulundurulabilir.
•

Gözetim: Sorumluluk ve Şeffaflık. Bu konu aslında daha az çekişmelidir.
Buradaki ilgi ise, yasalarda yapılan en son değişiklikler sayesinde mali
konularda geçmişe dönük (ex post) artan sorumluluk potansiyelinden
nasıl en iyi şekilde yararlanılabileceği ve ayrıca mali konularda geleceğe
dönük (ex ante) sorumluluk yöntemlerinin en iyi şekilde nasıl
geliştirilebileceği ve politikaya ilişkin ‘sorumluluk boşluğu’nun en iyi
şekilde nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerinde odaklanmıştır. Bunlara ek
olarak savunma işlerinin etkili gözetimini garantiye almak için Çalışma
Grubu, (a) halihazırda varolan uzman komisyonların yapı, usul, personel
ve diğer bakımlardan ne şekilde desteklenebileceğini ve belki de yeni
komisyonlar da kurulmasının gözden geçirilmesini; ve (b) seçilmiş
temsilcilerin yürütmeyi hesaba çekme konusunda bilgilerini ve
yeteneklerini geliştirme fırsatlarının sağlanmasını göz önüne almanın
mantıklı olacağını düşünmektedir. Söz konusu bu iki husus alanında
atılacak adımlar milli güvenliği riske atmayacaktır.

Bu çifte sütun üzerine dayanan bir politika reçetesinin geliştirilmesine doğru
başlangıç çalışmasının, 2005’in sonlarına doğru Avrupa Komisyon’undan lehte
bir ‘rapor kartı’nı garanti edip etmeyeceği açık bir sorudur. Kanımızca, böyle bir
gelişme AB’nin hala Avrupa uygulamalarıyla uyum içinde bulmadığı Türk
düzenlemelerinin bu yönlerine dikkati açık bir biçimde gölgeleyeceğinden, belki
de yeterli olabilir. Açıkçası, bir noktada buluşma, aynı düzeye gelme ile aynı şey
değildir. Ancak biri her zaman ve kaçınılmaz olarak diğerine yol açar.
Bu gündemden, AB’ye göre ordunun Türk siyasetinde uygun olmayan etkisinin
devamına vesile olan ‘gayri-resmî mekanizmalar’ konusu da, herhangi bir şekilde
değinilmeyerek dışarıda bırakılmıştır. Açıkçası, tercihen izleme sürecine paralel
gelişecek daha zengin Türkiye – AB diyaloğu sırasında, bu konu Birliğin daha
alenî olması gereken bir husustur. Ankara’nın neyin endişeye yol açtığı
konusunda daha fazla bilgilendirilmeye hakkı vardır.
Böyle bir açığa kavuşturmayı beklerken, iki bakış açısı ilgi çekebilir. Birincisi
güvenlik konularında uzman olan bazı Türkler, gayri-resmî kanalların veya
mekanizmaların ‘var olmadığını’ söylemektedirler: ve bu görüşe göre, bu konuyu
bitirmek gerekir.
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Diğeri ise Türkiye’de olan bitenin saygın bir dış gözlemcisi olarak, ordunun
ülkede uygun olmayan etkisini belirli bazı araçlarla kullandığını farz edenlerin
bakış açısıdır. Andrew Mango’nun, 2004 yılında yayınlanan The Turks Today,
(Günümüzde Türkler) adlı kitabında bu konuyla ilgili ifadeler yer almaktadır,
şöyle ki, (1) üst düzey subayların halka açık beyanları ve (2) silahlı kuvvetlerin
önemli malî kazançları; ve kendisi ayrıca bir bilgi kaynağı kimsenin (3) ‘yeni
model’ MGK’nın görevleriyle ilgili görüşlerini paylaşmaktadır. Önemli bazı
cümleleri şunlardır:
(1)

(2)
(3)

‘Bir çok Batı Ülkesinde olduğu gibi, Türk Ordusu kendi güvenlik
endişelerini halkın dikkatine sunar. Böyle yapmak suretiyle,
kendilerine halkın hissiyatında bir yer edinirler’.
‘Ordunun müşterek fonu (OYAK) çok ciddi kurumsal bir yatırımcıdır ve
kendi bankasını işletir, ancak bazı komplo teoricilerin iddia ettiği gibi
ekonomi içinde hakim bir konumda değildir’.
‘Milli Güvenlik Kurulu (şu anda) teoride tamamen danışma niteliğinde
bir unsurdur. Bir devlet memuru ise özel görüşmesinde “uygulamada
çok az şeyin değişeceğini” söylemiştir. “Komutanlar çok açık ve somut
kanıt dosyaları ile gelirler. Siyasetçiler onların gerisinde kalırlar.”

Bu ifadeler, ‘gayri-resmî mekanizmaların’ gözlere takılandan bir derece daha
aşağı olabileceğini ima etmektedir. Gerçekte AB rapor yazıcıların kullanmak
isteyecekleri netameli alıntılar, belki de gereksiz kuruntulardan ibarettir.
Buradaki gerçek belki de en iyi şekilde, Atatürk biyografi yazarının Türkiye’de
silahlı kuvvetlerin rolü konusundaki genel değerlendirmesiyle anlaşılabilir:
‘Ordu kurumu gücünü yasal düzenlemeler yerine, kendisine toplum
tarafından verilen destekten almaktadır ve bu şekilde önemli bir baskı
grubu olarak yerinde durmaktadır. Türk ordusu devlete hizmet verir
ve hizmeti halk tarafından takdir edilir.’
Eğer bu durum Türkiye’yi izleyenler tarafından iyice anlaşılırsa, belki de onlar
‘gayri-resmî kanalları’ daha az şüphe ile görmeye meyilli olacaklardır.10

10

Bu paragraftaki dört ve bir önceki alıntı yukarıda Dipnot 5’te belirtilen The Turks Today’ den
alınmıştır (sırayla sayfa 138, 136, 134 ve 139).
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III – SAVUNMA TEŞKİLATI11
Türk ordu uzmanları, ülkenin savunma teşkilatını veya savunmanın idari yönetim
düzenlemelerini değiştirmenin gereksiz ve belki de akıllıca olmayacağı yönündeki
inançlarına son derece bağlılar. Dediklerine göre; şu anki güvenlik yapıları çok
iyi işlemektedir ve yüksek komuta kademesinin Hükümetin Başı’nın emri altında
olması, Cumhuriyet’in silahlı kuvvetlerinin demokratik kontrolü için yeterli bir
düzenlemeyi göstermektedir.
Bu iddialar Çalışma Grubu’nda tekrar tekrar ve güçlü bir biçimde ifade edilmiştir.
Bu grubun çoğunluğunun görüşüdür, ancak Ankara’da-bulunan-iktidarın en
azından, -doğrudan Genelkurmay Başkanı / Başbakan bağlantısı da dahil, bu
yapıyı gözden geçirmeye istekli olduğu görüntüsünü göstermesi gerekir.
En büyük zorlayıcı neden, AB’nin her şeyden önce ‘bağlantı’ sözüyle dolaylı
olarak kastedilen TSK’nın üst düzey idarî yönetiminin biçimi konusundaki aşikar
rahatsızlığıdır ki, hem AB Konseyi, hem de Avrupa Parlamentosu bunu ters bir
açıdan ele almakta, yani yüksek komuta düzeyinin Hükümet Başkanı’na
ayrıcalıklı erişimi olarak görmektedir.Türkiye’nin adaylığı konusundaki 2000 Yılı
İlerleme Raporunda, ‘AB, NATO ve AGİT standartlarına rağmen, Genelkurmay
Başkanı Savunma Bakanı’na karşı sorumlu olmak yerine, hala Başbakan’a karşı
sorumludur’ şeklinde konunun formüle edişi de bu yorumu açıkça doğrular
niteliktedir ki; Avrupa Parlamentosu’nun konu üzerindeki Aralık 2004 Kararı da
aynı doğrultudadır.
Aynı zamanda, adaylık bağlamı olmasa bu tartışmanın çok kararlı bir şekilde
yapılmayacağını kabul ediyoruz, bunun temel nedeni ise, geçmişinde çok partili
koalisyonlar olan ve göreve gelen bir savunma bakanının anlaşılabilir bir şekilde
kendi hizbinin gündemine tutsak olabileceği ve bunun sonucu da askerî işlerin
siyasileşebileceği bir ülkede, bu çeşit bir ‘düzenleme’ tümüyle yersiz
sayılamayacağıdır. Üstelik günümüz Türkiye’sinde bu ilişkinin hangi yöne doğru
işlemekte olduğuna dair gerçekten kuşku bulunmamaktadır: Başbakan görevinin
başındadır.
Bu bağlamda şu gerçeği de belirtmek gerekir ki, AB’nin tercih ettiği -ve normal
olan- formül, yani savunma işlerinin siyasal yönetimi düzenlemeleri, Türkiye’de
bugün varolan şartlarda yürümeyecektir. Zira Savunma Bakanı’nın başında
olduğu bakanlık, halihazırdaki yapısına göre Genelkurmay Başkanlığı’nı içermez;
bu savunma bakanlığı genellikle bir savunma bakanlığıyla ilişkilendirilen
11

Bu Bolümde aşağıda dipnot 12 ve 13’te belirtilen ve Çalışma Grubu için Peter Volten ve Jos
Boonstra (Hollanda) ve Mustafa Şahin (Türkiye) tarafından yazılan malzeme kullanılmıştır. Ayrıca
grubun, Groningen’de (Temmuz 2004) Hollanda Savunma Bakanlığı konusunda Emekli General
Arie van der Vlies (eski Savunma Bakanı) tarafından yapılan sunumu takip eden tartışmalar, ve
Jos Boonstra’nın Ankara’da (Şubat 2005) sunduğu birkaç Avrupa ülkesinde savunmanın yüksek
organizasyonunu değerlendiren makalesini de içeren, çeşitli toplantılar sırasında tutulan
müzakere kayıtlarından da burada yararlanılmıştır. Bunlara ilaveten, bu Bölüm’ün ilk taslağı – ve
bu nihaî Rapor hakkında genel olarak- ASAM ve diğerleri tarafından yapılan yorumlardan da
istifade edilmiştir.
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işlevlerin tümünü yerine getirmez ve silahlı kuvvetlere hakim değildir. Bakanlığın
yaptığı TSK’yı çeşitli yönlerden desteklemektir.
İşte bu bakımdan, Türkiye Avrupa’daki uygulamadan (ya da ‘standartlardan’)
çok ayrı bir çizgidedir. Dolayısıyla reforma –daha doğrusu geniş bir yeniden
yapılandırmaya— gidilmesi yolundaki güçlü argüman, Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) ile Genelkurmay (GK) arasındaki ayrılığın sona erdirilmesidir. Mevcut
sistemde bu iki kuruluş eşgüdüm içinde hareket etmekle birlikte, doğrudan
birbirlerine bağlı değildir. Bunun etkili ve muhtemelen işlevsel olmadığı
neredeyse kesindir. Bütünleştirilmiş bir teşkilat oldukça tatmin edici faydalar
sağlayacaktır; ve kapsamlı bir inceleme bunların açık bir biçimde yeniden
yapılandırma maliyetlerinden daha ağır bastığını gösterirse –Genelkurmay
Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı ve bütün önemli Genelkurmay daire
başkanlıkları MSB’ye bütünüyle kaynaştırıldıktan sonra- Genelkurmay Başkanı’nın
diğer ülkelerdeki Genelkurmay başkanları gibi, kendi ‘sıralı’ bakanına karşı
sorumlu olması gerekip gerekmediğini değerlendirmek doğal hale gelecektir.
Mevcut Sistem
Günümüz Türkiye’sinde Cumhuriyet’in güvenlik ve savunma işleriyle ilgili ana
karar mercii Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığındaki Genelkurmay’dır (GK).
Ülkenin silahlı kuvvetlerinin tümü bu subayın komuta ve kontrolündedir. Üç
birleşik kuvvetin (kara, deniz, hava) komutanları doğrudan ona karşı
sorumludur. (Ülkenin iç güvenlik kuvvetlerinin bir bölümünü meydana getiren)
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da onun emri
altındadır: bunlar barış zamanında İçişleri Bakanlığı’na bağlıdırlar; savaşta ilki
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın, ikincisi ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın
komutası altına girerler.
TSK’nın rollere ve görevlere ilişkin ve ‘bileşke kuvvetlerin’ boyutları, şekli,
teçhizatı ve konuşlandırılmasıyla ilgili politikalarının, planlarının ve
programlarının sorumluluğu Genelkurmaya aittir; ve burası izlenecek siyasetin
ve programların inisiyatiflerinin bulunduğu yerdir. Yukarıda değinildiği gibi,
siyasal sevk doğrudan Başbakan’dan gelir ve bu düzenleme 1960’ta TSK’nın
personel işlerine ‘siyasi müdahaleler olmasını’ önlemek üzere yapılmıştır.
Teşkilatın insan kaynaklarının teminine gelince, üniformalı askerlerin hakimiyeti
söz konusudur. GK karargahında ve Kuvvet Komutanlıklarında –MSB’de olduğu
gibi (bkz. aşağıda)— ‘sivil personel [ancak] sosyal hizmetler ve teknik hizmetler
alanlarında …üniforma giyilmesini gerektirmeyen iş alanlarında devamlılığı
sağlamak üzere çalıştırılır’.12

12

Burada ve daha sonraki paragraflarda alıntı yapılan söylem için Mustafa Şahin, The Role of
the Turkish Ministry of Defence in the Turkish Security Sector and How the Ministry Relates to
the General Staff, Task Force Working Paper, No. 3 (kısmen), Mayıs 2004. Makale
Sekreterya’dan temin edilebilir. (Burada vurgu eklenmiştir.)
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MSB’nin başı olarak, Türkiye’nin savunma bakanı da doğrudan Başbakan’a karşı
sorumludur. Dolayısıyla savunma teşkilatının tümü yönetim bilimcilerin iki başlı
‘soba borusu’ olarak tanımlayacakları bir niteliktedir; yani iki unsur arasında
yoğun bir eşgüdüm ve işbirliği –ve hatta bazen aynı mekan- olmakla birlikte,
doğrudan bağlantı yoktur.
Ancak, MSB sorumluluklarının sınırları gayet kesin bir biçimde belirlenmiş bir
kuruluştur. ‘Milli savunma işlevinin siyasal, yasal, malî ve bütçeye ilişkin
hizmetlerini’ yürütür. Askerî mal varlıklarını yönetir. TSK’nın askere alma ve
personelle ilgili diğer işlerini görür. En önemlisi onun sağladığı para, silahlı
kuvvetlere ‘silah, vasıta, teçhizat, lojistik malzeme ve donatım teminini’ –ve,
artık demode olan bir deyimle, Türkiye’nin “askerî-sanayi kompleksi”nin
gereksinimlerini finanse eder. Kısacası, bakanlık TSK’nın destek aygıtıdır.
Askerî ihaleler ve (ülkede) silah üretimiyle uğraşmak bakanlığın başlıca –ve bir
tartışmaya göre de en büyük— işidir. Bakanlık bünyesinde bakan düzeyinin
altında iki önemli mevki vardır: MSB Müsteşarlığı (MSBM) ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM). Bunlardan ilkinin başında bir general, ikincisinin başında ise
bir sivil bulunur. SSM’in başı bundan dolayı bakanlıkta üniformalı olmayan en üst
düzey memurdur.
•

•

MSBM başka işlerin yani sıra TSK’nın satın alma (ihale) işlerine bakar (ve
bu yüzden silah pazarının talep tarafındaki oyunculardan biridir); ‘Türk
Genelkurmayınca belirtilen….ilkeler ve öncelikler uyarınca’ inşaat ve
altyapı yatırımlarını örgütler; ve ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savunma
programlarına paralel olarak bütçelerin mali planlaması ve hazırlanması
ve resmen ilanını’ yürütür (vurgu sonradan yapılmıştır). Satın alma
işlevinin yerine getirilmesi bir Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından
denetlenir. Bu kurula Başbakan başkanlık eder ve Genelkurmay Başkanı
da bu kurulun üyesidir.
SSM Cumhuriyet’in askerî-sınaî kompleksini yönetir (ve dolayısıyla silah
pazarının arz tarafındaki oyunculardan biridir). 1985’te ‘modern bir
savunma sanayisi geliştirmek ve TSK’nin modernizasyonunu sağlamak’
amacıyla kurulmuş olan ve -MSB’ye bağlı olmakla birlikte kendi tüzel
kişiliği ve kendi ‘mali kaynağı’ (Savunma Sanayii Destek Fonu) bulunaneski Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin içinden
çıkmıştır.

Örgütlenme kuramcıları, böyle bir yapıda “eşgüdüm ve işbirliği”nin apaçık
muvazaaya (ya da daha kötüsüne) dönüşmesi potansiyeli bulunduğunu
belirteceklerdir. Diğer sebeplerle birlikte bu nedenle, ülkelerin büyük kısmı, işleri
başka türlü düzenlemeyi tercih etmiştir. Türkiye yakın gelecekte kurumsal bir
değişiklik kararı alırsa, herhalde bu husus üzerinde düşünülmesi gerekecek
yönlerden biri olacaktır.
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Entegre Savunma Teşkilatının Gerekçesi
Ülkelerin büyük kısminin ‘işleri başka türlü düzenlemesi’ sadece savunmaya
ilişkin ihaleler ve üretim alanında değildir. Bugünlerde pek az ülkede –özellikle
AB üyesi ülkeler ve yakında AB üyesi olacak ülkeler arasında- Türkiye’deki kadar
keskin bir şekilde çatallı bir savunma teşkilatlanması bulunmaktadır (çifte soba
boruları özelliği). Ne Türk Genelkurmay’ının sahip olduğu gibi, üniformalı
askerlerin karar alma surecinde en önemli şalterleri böylesine ellerinde
tuttukları, –ne de, tersinden söylemek gerekirse, sivil yetkililerin oynadığı rolün
böylesine mütevazı olduğu ülkelerin sayısı da pek fazladır. Söz konusu olan
personel sayısı değil, -MSB’de çalışanların yarıdan fazlası sivildir- ancak asker
olmayan insanların bulunduğu mevkilerin statüsü ve sivil uzmanların ve görüş
açılarının güvenlik konularındaki karar alımına sınırlı bir katkıda bulunmasına izin
verilmesidir.
Ancak, Türkiye’nin savunma teşkilatını sırf uyum için elden geçirmesi gerektiğini
söylemek yeterli olmayacağı gibi, hiç tatmin edici de olmayacaktır. Mesele,
günümüz dünyasında askerî uzmanlığın yanı sıra, bilgili sivil memurların
ustalıklarının ve deneyimlerinin de güvenlik-sektörü’nün sorunlarının ele
alınışında etkili olması ve bunu mümkün kılacak bir kurumsal sistemin
sağlanması- dır. Zira bu gibi adımlar sayesinde daha iyi kararlar üretilebilmesi
mümkün olacağından, bunlar değerlendirmeye değecek adımlardır.
Tabii bu, günümüzde karar alma hesapları içine katılması gereken birbirinden
çok fazla değişik etkenlerin olması nedeniyledir. Savunmayla ilgili politika
yapımına ve planlamaya, programlama ve bütçelendirmeye askerlerin yaptıkları
katkı merkezi önemdedir ve bu her zaman böyle olacaktır. Ancak, gerekliliği
tartışma götürmese de, günümüzde bunun yeterli olmadığı da açıktır. Askerî
yeteneğin ulusal ve uluslararası güvenlik işleri tayfının neredeyse tümünü
kapsayabileceği düşüncesi geçmişte kalmıştır. Zaman bu düşünceyi aşmıştır
çünkü üniformalı bir mesleğin karşısına çıkabilecek tüm sorunlarla uğraşmak için
gerekli ilgili tüm uzmanlıklara sahip kişileri üretmesi mümkün değildir. Üstelik,
ne Türkiye’de ne de başka bir yerde, en nitelikli askerî profesyonellerin bile
karmaşık sorunları-çözmek için yegane yeteneğe sahip olduklarını iddia etmeleri
veya kendi kurumsal önceliklerinin ve kazanılmış haklarının baskılarından toptan
masun olmaları, mümkün değildir.13
Burası olası yeniden örgütlenme konusunun pratikte karşılaşılan gerçeklerini
incelemenin, tam olarak nasıl ve ne zaman tek-odaklı ve bütünleşmiş bir
MSB’nin oluşturulabileceği konusunda spekülasyon yapmanın veya böyle bir
bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunabilecek ehliyette sivil memurların
sayısının en iyi ne şekilde artırılabileceğine eğilmenin yeri değildir. Kanımızca
13

Bu konuda ve genel olarak bu bölümün konusuyla ilgili olarak daha fazla bilgi için Peter Volten
ve Jos Boonstra, Harmonising Defence Arrangements in Turkey, Task Force Working Paper no.3
(kısmen), Mayıs 2004 ve Jos Boonstra, Higher Organisation of Defence: A Comparative
Overview of Six European States, Task force Working Paper, No. 8, Şubat 2005 (Her iki makale
de Sekreterya’dan temin edilebilir).
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başlangıçta bu yönde atılabilecek uygun ‘sonraki adımın’, halihazırda var olan
yapıyı/yapıları ve bağlantıları, -sistemde ve insan kaynaklarında arzu edilen
yönde her şeyin göz önünde bulundurulduğu- çıkabilecek her durum için somut
teklifler geliştirmeye dönük şekilde olması gerekeceğini yinelemek yeterli olsa
gerektir.
Bu durumda bile Türkiye’de varolan bunca şüphecilik karşısında, yetkililerin
değişim tezini savunmaları gerekmektedir. Bu ülke, silahlı kuvvetlerin her zaman
son derece saygın olduğu ülkelerden biridir. Jeostratejik olarak Avrupa’nın
sınırında yer alan -ve sadece Yunanistan ve Bulgaristan’la değil Gürcistan,
Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye ile de ortak sınırı bulunanTürkiye’nin sürekli olarak dikkatini dış güvenlik konusuna çevirmesini
gerektirmektedir. Cumhuriyet’in iç güvenlik durumu da nadiren tümüyle sakindir
ve bazen kesinlikle gergindir. Bu yüzden Türkiye’de pek çok insan, başka
yerlerde durum nasıl olursa olsun, kendi ülkelerinde bu gibi ölüm-kalım
meseleleriyle uğraşmak için –ve devletin bekasını ilgilendiren durumlarda- en
güvenilir kurumun profesyonel askerler olduğunu ve onların olası tahrip edici
siyasî müdahalelerden korunmuş olduğunu düşünmektedir.
Ancak, bu konu en iyi şekilde, önerdiğimiz eleştirel incelemenin bir parçası
olduğunda, üstesinden gelinebilir. Böyle bir girişimde ‘Avrupa ile Türkiye
arasındaki farklardan, TSK’nın siyaset [ve] güvenlik üzerindeki nüfuzunu halkın
kabul edişini izaha yönelik önemli sosyo-kültürel açıklamalar’, doğal olarak tam
olarak göz önünde bulundurulacaktır.14 Yine de Çalışma Grubu üyelerinin
çoğunluğunun görüşüne göre, eğer bu gibi etmenlere, arzu edilen savunmanın
yeniden örgütlenmesinin açıkça aksi istikametinde, orantısız bir biçimde ağırlık
verilirse gerçekten yazık olacaktır; ve eminiz ki öngörülen araştırma gerçekte,
eğer ülke savunmasının üst düzey yönetimi, askerlerin uzmanlığıyla, bilgili sivil
yetkililerin meselelerin özüne ve resmin tümüne ilişkin kapsamlı ve
derinlemesine kavrayışlarının bürokrasi aracılığıyla hakça bir şekilde kaynaşmış
olduğu güçlü bir bakanlığın sorumluluğuna verilecek olursa, Türkiye bundan pek
çok pratik faydalar sağlayacağını ortaya koyacaktır. Yine böyle ‘açıklamalar’ ve
‘farklılıklar’ güvenlik alanında ve diğer yerlerde siyasetin üstünlüğü iddiasını
engelleyecek olursa, özellikle Avrupa yükümlülüklerinin yerine getirilmesi buna
cidden bağlı olduğundan, çok talihsiz olacaktır.
Ancak, şunu da kabul ediyoruz ki; genel bir işlevsel yeniden örgütlenmeye
gidilmesi fikri taraftar bulsa dahi, Türkiye’de pek çok insan Genelkurmay
Başkanı/Başbakan bağlantısının sona erdirilmesine karşı çıkacaktır. AB’nin
olağan dışılık olarak değerlendirdiği bir hususu, onlar en başta savunma
yönetiminin siyasallaştırılmasına karşı bir ölçüde sigorta teşkil ettiği için, sistemin
güçlü bir yanı olarak görmektedirler. Bu kişiler bu düzenlemenin de zaten
başlangıçta bu temel gerekçeyle yapılmış olduğunu ve bu savın hala geçerli
olduğunu söylemektedirler.15
14

A Kuloğlu ve M Şahin, op.cit. (Dipnot 2) s. 6
İlginçtir ki bu konuda eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Attisaari’nin başkanlık ettiği seçkin
bir kurulun -Türkiye’nin adaylığı konusunda genelde olumlu ve umut verici bir
değerlendirilmenin yapıldığı- raporunda, ‘radikal grupların Türkiye’deki demokratik süreci

15

29

Ayrıca Türkiye’de ilave soruları olanların olduğunun da farkındayız. Her neyse
tüm bu konular cidden önemli mi? Gerçekten AB üyeliği yolundaki başarı bu
alanda kurumsal reformun olup olmadığına mı bağlı? Gerçekten ülke, ‘Türkiye
bağlamının kendine özgülüğü’ nü açık bir şekilde hesaba katmayan tenkitler de
dahil, sivil-asker ilişkisi konusundaki her eleştirel yoruma cevap vermek
durumunda mı?
Bu konularda, ileri bir Türkiye – AB diyaloğunun konuya işe yarar bir açıklık
getireceğini beklemekteyiz. Aynı zamanda Çalışma Grubu aşağıdaki
değerlendirmeye işaret etmektedir:
‘Türkiye, AB üyesi ülkeleri onlar gibi olduğuna ikna etmek zorundadır.
Tüm üye ülkeler, Türklerin Avrupa değerlerini paylaştıklarına ikna
olmadan, Türkiye’nin birliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.
Bundan dolayı siyasî konular –ordunun rolü … gibi – çok önemlidir:
onlar AB’nin siyasî seçkinlerinin ve medyanın Türkiye’ye nasıl
baktıklarını ortaya koyar. Bu konular tekrar be tekrar kesinlikle ileri
sürülecektir, ve Türkiye’nin bunlara karşılık verme şekli, AB’nin kendi
ülkeleri hakkındaki algısını güçlü bir biçimde etkileyecektir. Eleştirileri
huysuzlukla ve ulusalcı söylemle değil, fakat yumuşaklıkla ve
soğukkanlılıkla karşılamak durumundadırlar.’16
Bu ifadeler, AB meselelerinin çok bilgili gözlemcilerinden birine ve genişleme
konularını ziyadesiyle zekice yorumlayan bir kimseye aittir. Mesaj çok açık ve
isabetlidir.

kötüye kullanmaları tehlikesinin hala varolduğuna’ değinilmiştir. (International Herald Tribune, 7
Eylül 2004)
16
Heather Grabbe’nin makalesinden vurgu yapılarak alınmıştır. When negotiations begin: the
next phase in EU-Turkey relations (Londra: Center for European Reform, Kasım 2004) s. 3.
(Pasaj Aralık 2005’te Ankara’da yapılan toplantının sonuna doğru grubun dikkatine
sunulmuştur.)
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IV – GÖZETİM: HESAP VERME SORUMLULUĞU VE ŞEFFAFLIK
Türkiye’nin uzun dönemli ek bir savunma reformu programını, son yılların
reformları pekiştirildikten ve AB ile yapılan diyalog faydalı sonuçlar verir vermez
uygulanmak üzere, vakti gelince iyi bir şekilde hazırlayacağına inanıyoruz. Bu
AB’ye katılım yolunda sivil-asker transformasyonunda bir sonraki aşama
olacaktır. Böyle bir uzun dönem reform programının ilk büyük unsuru,
muhtemelen Türkiye’nin savunma yapılanmasının, yapısal bir incelemenin
önereceği doğrultuda, yeniden organizasyonu olacaktır. Süregelen bir noktada
buluşma için eninde sonunda olması gereken böyle bir politika reçetesinin diğer
bir ana parçası, özellikle yasama organınca gözetimin (ve daha geniş
demokratik gözetimin) sağlanmasına yönelik Türk savunma işlerinin idaresinde
daha büyük sorumluluğu ve şeffaflığı ilerletecek, bir dizi önlemler olacaktır.
Bu alanda ciddi bir çaba gösterilmesini gerektiren en azından iki sebep
sayılabilir. Birincisi, daha önce kaydettiğimiz gibi Avrupa Komisyonu, 2003
Strateji Belgesi ve Devam Eden Genişleme Konusundaki Raporda, hesap verme
sorumluluğu konusunda eyleme geçilmesinde ısrar etmiştir ve aynı konu 2004
yılı Türkiye’nin adaylığı konusundaki İlerleme Raporunda da tekrar telaffuz
edilmiştir. İkincisi, –MSB’de ve daha güçlü olan Genelkurmay’da ‘soba borusu’
(şeklindeki yapının da yardımıyla) en önemli mevkilerde oldukları için- Türk
ordusu bugüne kadar sadece yürütme organıyla ilişkilerinde kendi işlerini kendi
istediği gibi halletmekte kalmamış, ayrıca kendi işlerini pek fazla yasama
organının (ve daha geniş çapta toplumun) gözetimi olmaksızın sürdürebilmiştir.
Silahlı kuvvetlerin eskiden beri yaptıklarından ve harcadıklarından dolayı her
zaman resmî olarak yasama organına karşı sorumlu olduğu doğrudur. Ayrıca
son birkaç yılda özellikle TSK’nin finansmanı hakkında ilan edilenler (veya haber
verilenler) yeni bir açıklık olasılığı sunmakta olduğu ve ayrıca her alanda daha
da özenli bir gözetim için fırsatlar oluşturmakta bulunduğu da doğrudur.
(Bunun önemli bir ön şartı, Türkiye’nin seçilmiş temsilcileri ve sivil toplum
kuruluşlarının – daha sonra da ele alınacağı üzere- bu konuda harekete geçmeyi
başarmalarıdır.)
Şimdiye kadar çıkarılmış reformların hayata geçirilmesi tabii ki yüksek öneme
sahiptir. Ancak Türkiye bununla da yetinmemeli, savunma teşkilatlanmasında
olduğu gibi, hükümet mekanizmasının bu bölümündeki yapıları ve süreçleri de,
gelişmiş demokrasilerdeki iyi uygulamaları örnek alarak elden geçirmeyi
düşünmelidir. Bu sadece AB’nin beklediği bir şey olmaktan öte, Türkiye’deki
seçkin kamuoyunun da bir süreden beri talep ettiği bir konudur.17
17

Birkaç alıntı için bkz. Nilüfer Narlı, Country Transparency Profiling, Task Force Working Paper
No.4, gözden geçirilmiş Temmuz 2004, ss. 4-5. Bu belge başlığının (üzerindeki) akla
getirdiğinden çok daha kapsamlıdır. Bu Bölüm’de ele alınan konunun tümünü kapsamaktadır.
Ayrıca Prof. Narlı’nın Çalışma Grubu’na ikinci bir katkısı da, Parliamentary Control and Oversight
of the Security Sector, Working Paper no. 7, Şubat 2005 tir. Aslında bu makaleler bu bölüme
temel teşkil etmektedir. Aksine atıf yapılmadıkça diğer tüm kaynaklar bu bölümde onlara aittir.
Ayrıca bu konu ile Hollandalı parlamenter Jan Dirk Blaauw’un makalesi de ilgilidir. The Limits
and Constraints of Transparency in the EU, Working Paper no. 6, Kasım 2004
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Yetki ve Özerklik
Hem kendi içinden gelen istekler hem de AB’den gelen baskılar, Türkiye’yi
savunma alanında daha açık bir yönetime giden yola sokmadan önce, Türk
ordusu etkin bir yetki sahibi olmaya ve kendi işlerinin tümünde fiilen (de facto)
özerk olmaya alışmıştı.
Ordu, hala etkin bir otoriteye sahiptir. Dışişleri Bakanlığı politikalarından bazı
politika girdilerini ekleyerek ve Türkiye’nin NATO yükümlülüklerine atıf yaparak,
Cumhuriyet’in hangi silahlı kuvvetlere sahip olacağına hala Genelkurmay karar
verir ve buna uygun planları ve programları hazırlar. Bunlara dayanarak MSB
gerekli bütçeyi hazırlar ve (diğer ödenek isteklerini ve ekonominin ne çapta bir
toplam kamu harcamasını kaldırabileceğini hesaba katarak), savunma için
ödenek ayrılmasını sağlamak üzere Maliye Bakanlığı ile bağlantı kurar. Ancak,
genel bir kural olarak MSB, savunma teşkilatının kendi içinde ödeneklerin ne
şekilde dağıtılacağını sorgulamaz. Bunu belirlemek Genelkurmay Başkanının ve
makamının yetkisindedir ve sorumlulukları aşağıdakileri yapmaktır:
‘personel, harekatlar, istihbarat, talim ve eğitim ve lojistik hizmetlerine
ilişkin programları, ilkeleri ve öncelikleri belirlemek, silahlı kuvvetleri
harbe hazırlamak, genel, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları
arasında ve bu arada Genelkurmay’a bağlı diğer kurumlar arasında
eşgüdümü sağlamak’.
Çıkarılmış temel belgeler ise; MGK tarafından onaylanan (diğerlerine göre daha
yeni olan) Ulusal Güvenlik Politikasına dayanan, Milli Askerî Strateji ve TSK’nin
Ortak Harekat Konsepti’dir. Bunlar düzenli aralıklarla hazırlanan Kuvvet Yapısı ve
Modernizasyon Planları’nın dayanağını oluşturur.

Yürütme organına karşı hesap verme sorumluluğu burada ortaya çıkar. Bu
metinler gözden geçirilmek ve onay için Başbakanlığa sunulur. Ancak -şimdi
MSB’nin yardımıyla- bu konularda talimat ve planlar ile 10-yıllık bir program ve
10-yıllık bir ön bütçe hazırlanacağı zaman inisiyatif yeniden Genelkurmaya
geçer. Bunların sonuncusu, silahlı kuvvetlerin yıllık bütçelerinin hazırlanmasında
referans kaynağı olarak kullanılır.
Ordunun özerkliğine gelince, şimdilik bu da büyük oranda sınırlanmamış olarak
devam etmektedir. Yasama organına karşı hesap verme sorumluluğu (eğer
gerçekten böyle bir ciddi yükümlülük var olduğu düşünülüyorsa bile), bağlayıcı
bir yükümlülük değildir. Parlamento’da TSK’nın yıllık bütçesiyle ilgili işlemler
yapılırken, Bütçe ve Plan Komisyonu sunulan metni incelemek, gözden geçirmek
ve değişikler önermek yetkisine sahiptir. Bütçenin Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin onayından geçmesi gerekir. Ancak, seçilmiş temsilciler, Komisyon
üyelerinin ve Meclis’in ‘ulusal savunma konusunun hassasiyetini göz önünde
tuttuklarını; ve dolayısıyla savunma bütçe önerilerini gözden geçirme ve
değiştirmeye fazla istekli olmadıklarını’ söylemektedirler. Daha genel olarak
anladığımız, yıllar boyunca tipik bir parlamento üyesinin davranışı, ‘hükümetin
ve Genelkurmay’ın….askerî konularda inisiyatif kullanmalarına izin vermeye’
hazır olmak şeklindedir. Kısacası kanun yapıcılar, “mühür vurucu” rolünü
oynamaktan rahatsız olmamışlardır.
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Bu durumu izah etmek için, parlamenterler arasında ‘ilgi ve uzmanlık
eksikliği’nden söz edilmektedir. Ancak bunda başka etkenlerin de rolü olması
gerekir: onlarca yıl boyunca savaşan kuvvetlerin bütçe dışı kaynaklardan finanse
edildikleri gerçeği; genelde hesaplarının yarı-saydam oluşu ve zaten
faaliyetlerinin birçok alanının bir sır perdesiyle örtülü olduğu gerçeği; ve bu ve
benzer nedenler yüzünden seçilmiş temsilcilere rutin bilgi akış miktarının etkili
bir gözetim için yeterli olmaması gerçeği gibi.
Harcamaların Gözetimi
Mali hesap verme sorumluluğu alanında, son zamanlarda bu durum değişmiştir.
2003 yılı ortalarından bu yana, Türkiye aşağıda sıralanmayı hak eden önemli
adımları atmıştır (ve bazı durumlarda önemli noktaları yineleyerek):
(1) Yedinci ‘uyum paketi’ (Ağustos 2003) ile –TSK’nin itirazlarına rağmen—
1967 tarihli Sayıştay Yasasında değişiklik yapılmıştır. Böylece Sayıştay -‘Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve onun inceleme komiteleri adına’ hareket ederek- bütün
kamu kesimi teşekküllerinin gelirlerini, harcamalarını ve mallarını ‘hiç bir istisna

olmaksızın ve hiç bir kurumu hesap verme sorumluluğundan muaf tutmayarak’
denetlemeye yetkili kılınmıştır. Sayıştay’a ayrıca ilgili Parlamento komisyonlarına
bu konuda uygun biçimde rapor verme yükümlülüğü getirilmiştir.
(2) Aralık 2003’te yeni bir Kamu Maliyesi yasası kabul edildi. Bu yasa, o ana
kadar bütçe dışı kalmış fonların, sonuçta kaldırılacağı ana kadar, olağan
bütçelere (ve hesaplara) katılmasını gerektirmektedir. Bizim ilgi alanımıza giren
konularda bu yasa Savunma Sanayii Destek Fonu (bakınız: yukarıda) ve Türk
Silahlı Kuvvetler Vakfı’nı ilgilendirmektedir. (Türk Silahlı Kuvvetler Vakfı 1987’de
‘Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve diğer ülkelere bağımlılığı en aza
indirmek için bir Ulusal Savunma Sanayii kurulması amacıyla’ o tarihte varolan
Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Vakıflarını bir araya
getirmek suretiyle kuruldu. Savunmayla ilgili birçok iş alanında yatırımları
bulunmaktadır: bunların bir kısmının hemen hemen tümüyle sahibi, diğerlerinin
ise küçük ya da büyük hissedarıdır.)
(3) Aynı Yasa ayrıca, bütçe önerilerinin daha geniş bilgi ve belge desteği
içermesini; ve sunulan önerilerin Parlamento’da değerlendirilmeleri sırasında
görüşmeler ve tartışmalara daha fazla zaman kalmasını sağlayacak bir takvim
benimsenmesini gerektirmektedir. Yasa ayrıca mali denetim işleminin kapsamını,
harcamanın yasal ve yerinde olup olmadığı yolundaki geleneksel incelemeye ek
olarak, harcamaların karşılığının alınıp alınmadığını da kapsayacak şekilde
genişletmektedir.
(4) Mayıs 2004’te yapılan çeşitli anayasa değişiklikleri arasında, o zamana kadar
TSK’nın mal varlıklarını Sayıştay incelemesinin dışında tutan ‘gizlilik hükmü’ nün
anayasadan çıkarılması da vardı.
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Sonuç olarak 2005’ten itibaren yasama meclisinin savunma komisyonu ile bütçe
komisyonunun alt komisyonları, ordunun kaynak edinmek için yaptığı teklifleri
ve kaynak kullanımını bugüne kadar duyulmamış bir ölçüde inceleyebilecek bir
durumda olacaktır. Soru şudur: bunu yapmaya istekli olacaklar mı ve bunu
yapma olanağı bulabilecekler mi?
İstekli olup olmamak seçilmiş temsilcilerin kendilerine kalmış bir meseledir.
Kanun yapıcılar hükümetten hesap sorma sorumluluklarını yerine getirme
konusunda hiç de ‘hevesli’ değillerse, ister güvenlik alanında isterse başka
alanlarda olsun, yasama organının daha etkin gözetimini kolaylaştırmak için
atılan cesur adımlarla bile başarılabilecek şeyler sınırlıdır. Ancak, bu bağlamda
iki gözlem isabetlidir.
Birincisi, Türkiye’de yasama organının gittikçe ordunun ödenek istekleri
konusunda eskisine oranla daha az çekingen davrandığına dair bölük pörçük
deliller vardır. Örneğin Temmuz 2004’te Hürriyet gazetesine verdiği mülakatta
Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ‘Parlamento’nun teklifi gözden geçirmesi’
sonucunda 2005 bütçesinin büyük çapta kesintiye uğradığını ve sonuçta ilk kez
savunmaya ayrılan miktarın eğitime tahsis edilenin altına düştüğünü söylemiştir.
(Öte yandan, bakan aynı mülakatta asker azaltımlarından söz ederken, silahlı
kuvvetlerin kendisinin ‘planı yapmakta olduğunu’ ve ‘bir karara ulaşılınca onları
ilan edeceklerini’ söylemiştir.)
İkincisi, seçilmiş temsilciler, özellikle etkin gözetimde bulunma olanakları giderek
artırılacak olursa, zamanla inceleme konusunda daha ‘hevesli’ hale gelebilirler.
Söz konusu olan, (a) ordudan gelen teklifleri sorgulayabilme konusunda
kurumsal olarak olanaklarının arttırılması ve (b) meselelerin özüne ilişkin soru
sorabilecek bireysel yeteneklerini geliştirebilmeleridir. Öngörmekte olduğumuz
reform programının merkezinde –bu alanda daha geç olmak yerine çok daha
yakın zamanda gerçekleşebilir- her iki maddede de kapasite artırmaya yönelik
önlemler bulunacaktır.
Kurumsal olanaklar konusunda aşağıdakilerin bazıları ya da hepsi de reçeteye
eklenebilir.
•

Sayıştay’ın bütün kamu kuruluşlarının işlerini istisna ya da muafiyet
olmaksızın inceleme yetkisini fiilen kullanmasını ve yaptığı bu
soruşturmalar konusunda eksiksiz bilgi sunma yükümlülüğünü yerine
getirmesini sağlayacak talimat. (Bkz: yukarı (1).) Ordunun finansmanı
konusunda ‘Yasak Bölge’ olarak kalan kısımlar önceki konumlarında
kalmamalıdır. Ne ortaya çıkan usulsüzlükler düzeltilmeden bırakılmalı, ne
de yanlış yapanlar cezasız kalmalıdır.

•

2003 tarihli Kamu Maliyesi Yasası’nın (Bkz: Yukarı (2) ve (3)) tam olarak
uygulanmasını garanti edecek önlemler. Bunlar uygulamaya konana
kadar, MSB’nin Savunma Sanayii Destek Fonu’nun ve Türk Silahlı
Kuvvetler Vakfı’nın işleri tümüyle şeffaf hale getirilmelidir. Yasamaya
bütçe konusunda gerçekten daha fazla bilgi verilmesini sağlamak ve
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üyelerin bu bilgiyi özümsemeleri için daha fazla zaman tanımak
önemlidir. Bazı iyi-hedeflenmiş soruşturmalara başlanmasını mümkün
kılacak, ‘Harcamaların karşılığının alınıp alınmadığı’ açısından mali
denetim yapabilme yeteneği edinilmelidir.
•

Yasamanın kendisinde de, daha fazla erişim, daha fazla bilgi ve daha
fazla zamanın en etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayacak, usule ilişkin
reformlar. Yeni bir uzmanlık komisyonu yapısı cazip olabilir. Halihazırda
varolan komisyonların iadeleri, oluşum şekli (muhalefet partilerinin
temsiline özel bir önem vererek), ve kadrosu (tam ve yarım zamanlı
uzman personel ve ‘dış’ uzmanlara erişimin varlığına özel bir önem
vererek) kesinlikle ve ayrıntılı bir biçimde yeniden gözden geçirilmelidir.

Kişisel tutumlar açısından ise (kanımızca) şunlar olmalıdır.
•

Parlamento personelinin bu konularda yetiştirilmesi için Türkiye içinde
veya Türkiye’nin bölgesel düzenlemelere katılımı yoluyla olanak
sağlanması.

•

Seçilmiş temsilcilerin kendilerinin de yasama gözetiminin uygulaması
konusunda eğitilmesi ve yetiştirilmesi ve ihtisas komisyonlarının
üyelerinin başka meclislerdeki meslektaşlarıyla buluşarak, görüş
alışverişinde bulunmalarına olanak sağlanması.

Bunlar gibi daha sonra atılacak adımlar, kanımızca AB’nin Türkiye’de son
zamanlarda Anayasa’da ve yasalarda yapılmış olan pek çok sayıdaki değişikliğin
ve çıkarılan yeni yasaların, ‘uygulanması’na ilişkin kaygılarının giderilmesinde
hayli etkili olacaktır. Bundan daha az önemli olmayan bir nokta ise, bu gibi
adımların Cumhuriyet’in (devletin) yönetişimi açısından da iyi olacağıdır.
Sağlanacak
yararlardan
biri,
savunma
programlarının
yapımında,
bütçelendirilmesinde ve harcanmasında daha fazla şeffaflık sağlanması olacaktır.
Bu durumda bu faaliyetler ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi akışı olacaktır.
Kanımızca bu malzemenin mümkün olduğunca büyük bir bölümü kamusal alana
ulaşabilmeli ve dolayısıyla da analiz yapan çevreler, çıkar grupları ve
Türkiye’deki diğer sivil toplum kuruluşları ve basın ve yayın organları aracılığıyla
ülke toplumunun geneli bunlardan faydalanabilmelidirler. Bu bilgilerin düzenli
resmî yayınlar aracılığıyla yayılması, silahlı kuvvetlerin finansmanının daha geniş
demokratik gözetimini kolaylaştırmanın en etkili yolu olacaktır. Dolayısıyla, bu
konudaki bazı resmî girişimlerin, herhangi bir sivil-asker reformu programında
da yeri olacaktır.

Politika Gözetimi
Savunma politikası yapımında ve planlamasında şeffaflığın ve mali sorumluluğun
geliştirilmesi bu durumda ne olacaktır? Bu alanda Türkiye çok az şey
gerçekleştirmiş, bundan dolayı da daha yapacak çok şey kalmıştır. Açık sözlü bir
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açıklama şudur: özellikle seçilmiş temsilciler arasında, milli güvenliği etkileyen
konularda “Hükümete ve Genelkurmaya……….inisiyatif kullanmayı müsaade
etmek” eğilimi hala çok derin olarak durmaktadır ve bu durum tehdit
değerlendirmelerinin, strateji seçeneklerinin, görev önceliklerinin v.s. yasama
denetimini aramayı engellemektedir.
Askerî finansmanların incelenmesini gerektiren son yasal düzenlemeler gibi,
politika alanındaki önemli her bir parça gelişme, değişimi zorlayan bir güce
dönüşmesiyle ancak, bu durum çok fazla sürmeyebilir.
(1) Güvenlik politikası söz konusu olduğunda artık MGK etkili bir biçimde ‘meclis
gündeminin [sınırlarını]’ belirlememektedir. Bu son dönemde MGK’nın rolünü
azaltmak için ‘daha önce sona ermemesi gereken görevine yani safî olarak
danışma organına’ dönüştürülmesinin doğrudan bir sonucudur.18
(2) Bunun bir sonucu, savunma bütçesinin yasama organı tarafından
incelenmesi sırasında yapılan bazı politika ile ilgili tartışmalar olmuştur. Harcama
politikadır bundan dolayı da seçilmiş temsilciler,
planlanan önlemlerin
nedenlerini ve nereye gidecekleri üzerine görüşlerini, savunmaya ne kadar
ayrılması bağlamında ifade etmişler, tartışmanın getirdiği fırsatı değerlendirmeye
başlamışlardır.
(3) Şeffaflık ve sorumluluk konuları medyada da yer buldu. 2003’ün ortalarında
bir akademisyen Kuzey Irak’a ilişkin olarak yasama gözetiminin yokluğuna
dikkat çekti. 2004/5 yılı değişim döneminde Hürriyet gazetesinde
TSK/Genelkurmay’ın kendilerinin temel güvenlik değerlendirmesi olan, Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi’ni güncellemeyi planladığına dair çıkan ifşaattın yol
açtığı ilginç tartışmalar yaşandı. Bu konuda gazete herhangi bir şekilde belgeye
meclisin bir katkısının öngörülmediğini yazdı. Bu durum bu konunun yasamanın
işi olmadığı sonucunun ortaya çıkmasına neden oldu. Bu ise böyle önemli bir
metnin oluşturulmasında ordunun hakim rolünün sorgulanmasına, bunun silahlı
kuvvetlerin ‘demokratik kontrolü’ konusundaki Avrupa normlarıyla uyuşmadığı
yolundaki gözlemlere, yol açtı.19
(4) Muhtemelen hepsinden de önemlisi, –Başbakan Erdoğan ve Savunma
Bakanı Gönül’ün de içinde bulunduğu- iktidardaki AKP’nin bazı üyelerinin,
milletvekilleri de dahil siyasetçilerin, tehdit değerlendirmesinde ve stratejilerin
ve harekat kavramlarının formüle edilmesinde, sınırlı katılımlarından artan bir
18

Burada alıntı yapılan ikinci deyim, Avrupa Konseyi, Parlamenter Asamblesi’nin Üye Ülkelerin
Yükümlülüklerini ve Vaatlerini Kabul Komitesi’nin (İzleme Komitesi) Türkiye üzerine Şubat 2004
tarihli Raporundan alınmıştır. Bu belge, bu Bölüm’ün konusu üzerinde çok fazla bilgi
vermektedir. Bu belge Çalışma Grubu’nun dikkatine, Kasım 2004 tarihinde İstanbul
Yuvarlakmasa toplantısı sırasında grubumuza bilgi veren Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden
sorumlu Genel Müdürlüğü’nün bir çalışanı tarafından sunulmuştur.
19
Bkz. Radikal Gazetesi, 6 Ağustos 2003 (Baskın Oran) Milliyet gazetesinde 22 Temmuz 2003
(Fikret Bila) makalesi üzerine; ve, MGSB’nin yeniden gözden geçirilmesi üzerine, Hürriyet, 24
Kasım 2004 (Sedat Ergin), Yanıt olarak Milliyet, 25 Kasım 2004 (yine Bila) ve BIANET web
sitesinde 25 Kasım 2004 (İlyas Sezai Önder), Hemen karşılık, Milliyet, 12 Aralık 2004 (Hasan
Cemal). (Tüm referanslar Nilüfer Narlı’nın daha önce belirtilen 2005 makalesinden)
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şekilde gayri memnun olmasıdır. Böylelikle 2005’in başlarında Başbakan, Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi’yle ilgili olarak ‘Ulusal güvenliğin sağlanmasından
Bakanlar Kurulu’nun TBMM’ye karşı sorumlu olduğunu’ belirten bir ikazı MGK
Genel Sekreterliği’ne göndermiştir.20
Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin milli güvenlik işlerinin yürütülmesinde politikanın
öncü rolünün ileri sürülmesine doğru daha fazla ilerlemeyi temsil etmektedir.
Çalışma Grubu’nun görüşüne göre, mali gözetimin iyileştirilmesi için yaptığımız
övgüye benzer şekilde, politika alanında kurumsal ve bireysel kapasite
oluşturulması için, bu gelişmeler desteği hak etmektedirler. (Bkz. bu Bölümün
önceki kısmı, özellikle (ss. 34 – 35)
Burada zorluğun büyüklüğünü küçümsüyor değiliz. Ayrıca, TSK’nın onuruna
gereksiz yere zarar vermekten sakınmak ve ülkede sahip olduğu itibarı
istenmeyen bir şekilde zedelememek için, konunun hassasiyetle çözülmeye
çalışılması gerektiğinden habersiz degiliz. Bununla birlikte, bizi iki şey
cesaretlendirmektedir. Birinci olarak, neredeyse kesindir ki, eğer ülkenin AB
üyeliği arayışı, sivil-asker ilişkilerini bu doğrultuda yeniden tanımlayamadığı için
tökezlerse, ‘zarar’ ve ‘zedeleme’ daha felaket olacaktır. İkinci olarak, Türkiye’nin
önde gelen şahsiyetlerinin -ünlü askerî şahıslar da dahil- bu konuyu çok iyi
anlamalarıdır.

20

Milliyet tarafından bildirildi, 11 Ocak 2005 (Narlı’dan diğer bir referans, loc. cit).

37

38

V – BİR REÇETE GELİŞTİRMEK
Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri devasa topluluk müktesebatı (acquis
communautaire)21 temelinde gerçekleştirilecektir açılacaktır. Bunun temeli,
antlaşmalarda, ikincil hukuk kaynaklarında ve Birliğin politikalarında (ortak)
ifadesini bulan, AB yükümlülüklerini kapsayan 31 bölümlük. Görev muazzamdır.
Süreç yıllarca devam edecektir.
Üyelik yolunda başarı için hiç de önemsiz olmayan şey ise, her şey devam
ederken, Türkiye katılım için yıllık siyasi sağlık kontrolleri vasıtasıyla, sağlık
testlerine tabi tutulacak olmasıdır. Müktesebat görüşmelerine başlangıç tarihini
ilan ederek, Avrupa Birliği Konseyi anlamlı olarak, ‘Türkiye müzakerelere
başlayabilmek için Kopenhag siyasi ölçütlerini yeterince yerine getirmektedir’
demiştir – ancak bundan da öteye geçmemiştir. Konsey, adayın ‘siyasî reform
süreci ve bunların tam, etkili ve kapsamlı uygulanması’, bundan dolayı ‘yakından
izlenmelidir’ yargısını da ilave etmiştir. Bu görev, daha sonra Türkiye üzerine
İlerleme Raporlarını hazırlayacak olan Avrupa Komisyonu’na verilmiştir.
Böyle bir incelemeyi yaparken, AB liderleri kendi görevlilerinin, ‘Komisyon’un
2004 raporunda ve tavsiyesinde belirlenen tüm endişe noktalarını’ göz önünde
bulundurmaları gereğini belirtmişlerdir. Bunlar Cumhuriyetin içindeki sivil ve
askerî erk arasındaki ilişkilerin belirli özelliklerini, yani ‘Ordunun bazı yasal
hükümlere dayanaraktan bir derece otonom olmaya devam ettiği’ ve ‘sivil
yapılara karşı sorumlu olmayan yasal ve idarî yapılar’ ve de ‘gayri-resmî
mekanizmalar’ yoluyla askerî etkinin uygulanmaya devam etmesini de
içermektedir (İlerleme Raporu 2004, s. 23).
Türkiye buradaki çifte zorluğun açıkça farkına varması gerekir. Müktesebat
üzerinde başarılı müzakereler yapmak kadar, katılım için hazırlık yolunda da
yapılması gereken işler vardır. İzleme uygulaması önemli bir paralel süreçtir.
Bu nedenle, bu çalışmanın dikkatle üzerinde odaklandığı sivil-asker ilişkileri
alanında Türkiye’nin menfaatine olan, Avrupa Birliği Konseyi’nin çekince
noktalarını kabul etmek, şu an itibariyle yapılmış reformların uygulanmasına
öncelik tanımak, ve altı çizilmiş ‘kaygı noktalarının’ nasıl giderilebileceğini ciddi
biçimde düşünmeye başlamaktır. Bu konulara umursamazca yaklaşmak ülkenin
menfaatine değildir. Ayrıca, Türkiye’nin bu konulara tamamen müzakere
edilebilirmiş gibi bakması da pek de akıllıca olmayacaktır. AB, ülkenin adaylığının
siyasî yönleriyle ilgilenirken, -son zamanlardaki yasaları takiben reform
yorgunluğu oluşması tehlikesine binaen- zamanlama konularında biraz esneklik
gösterebilir. Türkiye’nin üye olarak Birliğin güvenlik ve savunma politikasının
gelişimine katkıda bulunabileceğini ve askerî kapasitesini artırabileceğini özel
olarak göz önünde bulundurup, bazı taleplerini yumuşatabilir. Ancak çoğulcu bir
21

2001 yılı itibariyle müktesebat 80.000 sayfadan oluşmaktaydı (Samual Brittain, “The Greatest
Pervesity of the European Union.” Financial Times, 26 Nisan 2001), ancak bu tarihten beri bu
sayı daha da kabarmıştır. Türkiye katılım taslak müzakere çerçeve belgesi 35 bölümün adını
saymaktadır.
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demokrasinin temel
etmeyecektir.22
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Bununla birlikte Türkiye’nin istemeye hakkı olduğu şey, gözleme faaliyeti
yapılırken, AB’nin beklentilerinin iletiminde daha açık olması ve Komisyon siyasi
sağlık taraması yaparken, ‘Türkiye’nin bağlamının özelliği’nin daha iyi
anlaşılmasını istemesidir. Bizim ilgi alanımızda Aralık 2004 öncesi raporların
adetleri ve karşılıkları, esas olarak sivil-asker ilişkilerindeki ‘kaygı noktaları’
üzerinde ve keza diğer güvenlik konularında, ileri Türkiye – AB diyaloğu ile yer
değiştirmelidir. Resmî müktesebat üzerindeki çalışma, AB katılımcılarının,
potansiyel zahmetli uyum sorunlarına dikkat çekme fırsatı bulacak ve ulusal
hassasiyetlerin ve kısıtlamaların hesaba katılması gerektiğini öne sürecek bir
adaydan beklenenleri tam olarak ortaya koyacakları yoğun tartışmalar ile
nitelendirilecektir. Aynı durum paralel süreçlere de uygulanması gerekir.
Çalışma Grubunun fikrince, bu tip diyaloglar ne kadar çok çabuk hayata
geçirilirse o kadar iyidir. Aynı zamanda, Türkiye ‘kaygı noktalarını’ kabul etmeli
ve bunların nasıl en iyi şekilde giderilebileceği konusunda düşünmeye
başlamalıdır. Ondan sonra, sivil-asker ilişkilerinde Avrupa norm ve uygulamasına
süregelen buluşma için, bir politika reçetesinin kapsam, muhteva ve
zamanlaması konusunda sıkı bir karar alınması gerekir.

Mantık
Böyle olumlu bir tutum almanın nedeni çok bellidir. AB, Türkiye’de sivil-asker
ilişkilerinin ‘Avrupa standartlarına doğru evrilmekte’ olduğunu ve birazcık farklı
bir formülasyonla, ‘sivil-asker ilişkilerini AB uygulamalarıyla aynı düzeye getirme
sürecinin uygulanmakta olduğunu’ söylemektedir. Türkiye’nin tutabileceği en iyi
yol, bundan dolayı, bu gözlemleri çağrıştıran sivil ve askerî erk arasındaki
ilişkilerin transformasyonuna sabır göstererek, uygun bir müzakereden sonra
istekli olduğunu ifade etmektir.
Bu Rapor’da, iki soruya odaklanarak, ‘süregelen bir noktada buluşmanın’ daha
neleri Türkiye’den isteyebileceğini sorduk: Ülkenin son zamanlarda bu alanda
zaten yapmış olduğu değişikliklerin ötesinde, AB daha fazla neleri bekleyebilir;
ve Ankara –izleme sürecini akılda tutarak- hangi ‘sonraki adımların’ erkenden
mümkün olabileceğini de içererek, cevap olarak neleri yapabilir .

22

Açıktır ki Türkiye’nin üyeliği A. Kuloğlu ve Mustafa Şahin, Burden or Asset – The Likely Impact
of Turkish EU Membership on European Defence and Security, Working Paper no. 5 (Gözden
geçirilmiş) Şubat 2005, makalesinde ortaya konan pek çok nedenden dolayı değerli olacaktır.
(Makale Sekreterya’da mevcuttur). Buradaki konu, ülkenin üyelik için siyasi önşartları yerine
getirip getirmediğinin izlenmesinden sorumlu olanların, kesinlikle Türkiye’nin ne sunduğundan
haberdar olmaları gerekirken, onların bu bilgiyi kullanarak Ankara’nın lehine ‘kuralları eğip
bükmeleri’ iznine sahip olmamalarıdır. (Bununla birlikte bkz. Bu ve diğer konularla ilgili ileri
Türkiye – AB diyaloğuna ihtiyaç konusunda ilerleyen paragraftaki ifadeler.)

40

Bu soruların ilki cevaplanması güç bir sorudur, çünkü Türk sivil-asker ilişkilerine
ilişkin olarak beklentiler ve istekler hiçbir zaman tam olarak ortaya konmamıştır.
Aralık 2004 öncesinde verilen mesajlar ne cam gibi saydam, ne de vurgu
açısından tutarlı olmuştur ve Türkiye başlangıçta ifade edilen belirli somut
kaygıları gidermek için yasal ve diğer eylemlere giriştikçe, Brüksel tutumunu
başka zeminlere kaydırmıştır. Daha sonraki Türkiye’nin adaylığıyla ilgili AB
bültenleri reformların uygulanmasının önemi vurgularken, aynı zamanda zımnen
yasa çıkararak alınan önlemlerin bir kısmının ne derece etkili olabileceğini,
gayri-resmî kanallar yoluyla ordunun siyaseti etkileyebileceğine işaret ederek,
sorgulamıştır.
Yukarıda da işaret edildiği gibi, Avrupa Birliği Konseyi hala ‘uygulamaya’ en fazla
önemi atfetmekte ve hala ‘gayri-resmî mekanizmalardan’ hoşlanmamaktadır.
Ancak 17 Aralık 2004 tarihinde Konsey, Brüksel kurumları, Avrupa Parlamentosu
ve AB üyesi ülkelerdeki kamuoyunun Türkiye’deki sivil-asker ilişkisinin
Avrupa’daki uygulamadan farklı olarak algılamaya devam ettiği hususunu
vurgulamıştır. Bunlardan biri, Türk ordusunun hala gereğinden fazla otoriteye
sahip ve gereğinden az günlük siyasî sevke tâbi göründüğü ve Genelkurmay
Başkanı’nı doğrudan doğruya Başbakan’a karşı sorumlu kılan düzenlemenin
sivillerin silahlı kuvvetlere hakim olmasını garanti etmek üzere değil de,
askerlere Hükümet Başkanı’na ayrıcalıklı erişim sağlamak üzere yapılmış olduğu
şeklinde -özellikle Avrupa Parlamentosu tarafından- yorumlandığı (yada yanlış
yorumlandığı), savunma karar alımının nasıl örgütlendiğidir. Diğer konu ise
ordu faaliyetlerinin yasama denetiminin, en azından Avrupa’daki en iyi
uygulamaya kıyasla, yeterli olarak görülmediği ve kısmen genelde şeffaflık
eksikliği yüzünden daha geniş toplum gözetiminin pek fazla sağlanamadığı,
sorumluluk konusudur.
Üzerine odaklandığımız ikinci soru -Aralık 2004 sonrası izleme sürecinde lehte
‘rapor kartları’ kazanabilmek için daha Türkiye’nin ne yapabileceği ise- daha az
sorunludur. Emin olunuz ki eğer Ankara gerçekten çabuk bir etki bırakmak
istiyorsa, zaman çok kısadır; ve eğer ‘temkin ve takviye’yi savunanlar sözlerini
dinletebilirlerse, bunlardan bir kısmı, sivil-asker reform sürecine ara vermek için
kullanılacaktır.
Yine de yetkili makamlara ne yapmaları konusunda iyi bir tavsiyede bulunulacak
olursa (1) Türkiye’nin katılım yolunda ilerlemesine ilişkin bir hükme varacak
olanların, yakın zamanda alınmış olan ‘uyum’ önlemleri sayesinde ülkenin
Avrupa-tipi bir sivil-asker ilişkisinde buluşma yolunda ne çok yol almış olduğu
konusunda hiç bir kuşkuları kalmamasını sağlamak; ve (2) önümüzdeki aylarda
ve yıllarda, diğerlerinin yanında AB ile yapıcı diyalog ve ülkede iyi bir şekilde
bilgilendirilmiş kamu oyu tartışması (ve şüphesiz, olaylar) yollarıyla ilerlemeye
devam etmek niyetinde olduklarını ilan etmek: ve (3) süregelen buluşma için
daha önce dikkat çekilen özel kaygılara önem vererek, sağlam bir politika
reçetesinin geliştirilmesi için ön çalışmalara başlamak.
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İçerik
(1) Avrupa’nın tümünde Türkiye’de günümüz sivil-asker ilişkisi imajını hala
büyük çapta etkilemeye devam eden unsur, ordunun 20nci Yüzyıl’ın ikinci
yarısında politikaya yaptıkları müdahaleler ve MGK’nın geçen bin yılın sonuna
dek elde etmiş olduğu statü ve otoritedir. Ancak, son zamanlarda, özellikle de
son birkaç yıl içinde çok şey değişmiştir. Buna karşılık algılamalar gerçeklerle
hala buluşmuş değildir. Bu yüzden, özellikle sivil-asker ilişkisine odaklanan

uluslararası kamuoyuna yönelik eşgüdümlü bir tanıtım çabası günümüze kadar
gelen bu gibi mitleri sona erdirmek ve son zamanlarda Avrupa norm ve
uygulamalarıyla ne ölçüde buluşma sağlanmış olduğunu duyurmak için yararlı
olabilir. Böyle bir çabanın amacı, Aralık 2004 sonrası izleme döneminde
Türkiye’nin gerçek durum üzerinden değerlendirilmesini sağlamak olacaktır.

(2) Daha fazla bir düzeye gelmeye değinecek olunursa, yakınlaşmanın devam
etmesi Türkiye’nin menfaati gereğidir ve Türkiye’de sivil-asker ilişkisinin AB’nin
çekincelerine konu olmaya devam eden her yönü, zamanı geldiğinde ele
alınmalıdır. Bununla birlikte Birliğin kaygılarının ortaya konabileceği ve
Türkiye’nin bunları karşılama yolunda karşılaşabileceği zorlukları belirtebileceği,
ileri bir Türkiye – AB diyaloğu olmalıdır. Daha önce bahsedilen diyaloğun
ertesinde (ve iç tartışmadan sonra) belirtilen yönlerde değişimleri daha da ileri
götürmeye istekli olduğunun ifade edilmesi, Türkiye’nin yararına olacaktır. Aynı

şekilde Ankara’nın, savunmanın üst örgütlenmesinin gözden geçirilmesini artı
askerî işlerin üzerinde etkili bir yasama gözetimini ilerletmek için tedbirleri (ve
paralel olarak daha geniş toplumsal gözetimin kolaylaştırılmasını) içine alacak
‘süregelen buluşma’ için tutarlı bir reçete geliştirecek öncül işlere başlanması
konusunda erken bir niyet beyanında bulunması, çok faydalı olabilir.
(3) Şu anki/kısa vadedeki politika seçimi daha fazla reform inisiyatifleri yerine
‘tedbir ve takviye’ yönünde olsa bile, eninde sonunda AB üyeliği takvimini
hesaba katmasa bile, Türkiye böyle bir programın olası kapsam, içerik ve
zamanlamasını yansıtmayı değerli bulabilir. Türkiye’de savunmanın yüksek
organizasyonun yeniden değerlendirilmesi zaman açısından yerinde olacaktır: şu
anki düzenlemelerin iyi ve kötü yönlerini değerlendirmek ve karar alma
mekanizmasına sivil katkı eksikliğinin giderilip giderilemeyeceği veya nasıl
giderileceği ele almak açılarından. Silahlı kuvvetlerin işlerinde daha fazla şeffaflık
sağlanması ve hem güvenlik politikası hem de askerî finansmanla ilgili olarak
ileri sorumluk sağlanması için, ülke içinden gelen bir baskı vardır. Daha da
önemlisi, şu anda AB’nin izleme uygulamasının başlamış olmasıdır. Bu yüzden

Türkiye’nin
(daha fazla) sivil-asker reformu için kendi taslak planını
gecikmesizin hazırlaması, bunu tamamlamanın ve uygulamanın çok uzun bir
süreci alacağı da düşünülürse, Türkiye açısından karlı bir iş olacaktır.
(3A) Böyle bir programın savunma teşkilatı bölümünde, ilk önce mevcut
sistemde asker önderliğindeki Genelkurmay ile sivil başkanlığındaki MSB
arasında var olan yapay ayrılığı sona erdirmeyi amaçlayan yapısal reformun
faydalarını ve maliyetlerini ortaya çıkarmayı gözeterek, var olan yapının bir
değerlendirmesini yapmak (i) genişlemiş MSB kanatları altına temel
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Genelkurmay fonksiyonlarını getirmek ve (ii) asker meslektaşlarının yanı sıra
yapıcı bir şekilde çalışabilecek savunma konularında yeterince bilgi sahibi sivil
personelden meydana gelen bir kadro oluşturmak, makul gözükmektedir. (Bu
reçetede ikinci maddenin yerine getirilmesinin, birincisine göre daha fazla zor
olduğunu kabul ediyoruz.) Burada amaç, MSB’nin günümüzdeki gibi TSK’ya bir
destek aygıtı olmaktan çıkarılıp, başka yerlerdeki savunma bakanlıklarına daha
çok benzeyecek şekilde, eğer arzu ediliyorsa, nasıl dönüştürülebileceğine
bakmaktır. Böyle bir değerlendirmeden sonra –ve açıkçası, maliyet-fayda
hesabının sonucu olumlu olma şartıyla- tamamlandığında güçlü ve bütünleşmiş
bir MSB’ye ulaşmak üzere, dönüşüme başlanabilir. Silahlı kuvvetlerin (sivil) idari
sevkinde, sürekli netameli sorun olan –Genel Kurmay Başkanının doğrudan
Başbakana mı veya AB (ve NATO) ülkelerinde olduğu gibi, Savunma Bakanına
karşı mı sorumlu olması gerektiği? gibi değişim seçenekleri de bu bağlamda
gözden geçirilebilir. Özetleyecek olursak bir (sonraki) reform programının birinci

çekirdek unsuru, şu anki yapıları dönüştürmek veya onların korunmasını haklı
çıkarmak için, savunmanın üst düzey örgütlenişinin derinlemesine gözden
geçirilmesi olabilir.
(3B) Gözetim (hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık) konusunda son
zamanlarda atılan adımlar sayesinde, yasama meclisinin silahlı kuvvetlerin mali
işlerini daha fazla (şimdiye kadar hiç görülmemiş çapta?) inceleyebilmesi
mümkün hale gelmiştir. Şimdi faturada belirtilmiş olanların fiilen teslimatının
yapılmasını sağlamak için kurumsal tamamlayıcı adımların atılması
gerekmektedir; ve parlamenterlerin gözetim görevini yerine getirebilmeleri,
kendilerine tanınacak olan daha fazla erişim, daha fazla bilgi ve daha fazla
zamanı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, yasama meclisinin kendi usullerine
ilişkin reformlar yapılmalıdır. Diğerlerinin yanı sıra ihtisas komisyonlarının fonları,
yapıları, çalışma yöntemleri ve personeli üzerinde durmak isabetli olur. Ancak,
bu gibi reformlar hesap verme sorumluluğunun artırılması için gerekli olmakla
birlikte, yeterli değildir. Bunlara ilaveten, tek tek kanun yapıcıların (ve
personelin) askerî harcamaların üzerinde profesyonelce derinlemesine bir
inceleme yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri ne şekilde kazanabilecekleri
konusuna dikkati yoğunlaştırmak gerekir. Politika sorumluluğuna gelince,
burada bir ‘demokratik eksiklik’, yani gecikmiş bir ilgi ve aynı biçimde benzer
eylem gerektiren bir olgu bulunmaktadır. Tehdit değerlendirmelerine, strateji
seçeneklerine, görev önceliklerine vs. daha fazla siyasi girdi sağlanması, dahası
ana politika belgelerinin hazırlanmasında parlamentoya daha büyük roller
verilmesi gerekir. Özetle, bir (sonraki) reform programının ikinci çekirdek

unsuru, Türkiye’nin seçilmiş temsilcilerinin silahlı kuvvetleri gerçekten etkili bir
biçimde sorgulayabilmelerini sağlayabilmek için, kurumsal ve kişisel kapasite
oluşturmaya dönük çeşitli önlemler almak olacaktır.
Çalışma Grubu ilk çalışmasına sağlıklı bir analiz yapma (Bolum II-IV) ve
uygulanabilir tavsiyeler (bu Bölüm) üretme misyonuyla başlamıştır. Türkiye’de
Avrupa norm ve uygulamasına süregelen bir noktada buluşmayı amaçlayan,
ilave bir sivil-asker reformu için, daha önce belirtilen olası bir reçete taslağının,
sonraki konuya yanıt verdiğine inanıyoruz. Şimdi burada belirtilenlerin tam
olarak tartışılmasını ve izlenimlerinizi dört gözle bekliyoruz.
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Sonuç
Aralık 2004’te Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye ile katılım müzakerelerini açarak
sözünü tuttu, çünkü adayın üyelik için siyasi ölçütleri buna izin verecek nitelikte
yeterince yerine getirdiğine karar verildi. Türkiye böyle lehte bir kararı kısmen,
uyum başlığı altında ülkede sivil-askerî erk arasındaki ilişkiyi değiştiren etkileyici
çabaları sayesinde elde etti. 2003 yılı başından beri, şimdiki AB üyesi ülkelerde
bulunan sivil-asker ilişkilerine doğru önemli bir buluşma gerçekleşmiştir. Durum
böyle olsa da, resmî müktesebata dayalı müzakere görüşmeleri için bir tarih
belirlerken, Birlik liderleri, bu alanla ilgili olarak daha fazla uyum, daha büyük bir
noktada buluşma, ileri evrim beklediklerini ve bu bakımlardan Türkiye’nin
performansının inceleneceğini açıkça ifade etmişlerdir.
Burada söz konusu olanın ne olduğunu anlamaya; süregelen bir noktada
buluşma çağrılarının doğasını ve sivil-asker alanında AB’nin kalan kaygılarını
analiz etmeye; ve ülkenin ne yaptığının -veya yapmadığının- yakından izlendiğini
akılda tutarak, Türkiye’nin bundan sonraki adımlarının ne olabileceği konusunda
sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Tavsiyelerde bulunmaya devam ettik. Sonuç ise bu
bölümün taslak reçetesidir.
Kanımızca Türkiye faydalı bazı erken eylemlerde bulunabilir: ilkin, şimdiye kadar
sivil-asker ilişkilerinde gerçekleştirilen değişimin kapsamlı ve düzgün bir şekilde
anlaşılmasını sağlamak: ve ikinci olarak, Türkiye bağlamının özelliğini akılda
tutarak, daha fazla yapılabilecek olanları araştırmaya istekli olduğunu
göstermek. Bunların ötesine bakılacak olursa, daha fazla değişim
gerçekleştirmek için, özellikle savunma teşkilatını gözden geçirerek ve güvenlik
faaliyetlerinin yürütülmesine daha çok sorumluluk ve şeffaflık getirerek, zemin
oluşturmaya başlamanın ülkenin menfaatine olduğunu düşünüyoruz.
AB’nin ise, kurumsal olağan dışılıklar (anomaliler) ile (katılıma) engelleri ve arzu
edilen değişiklikler ile zorunlu reformları bir birinden ayırarak, daha fazla ne gibi
değişiklikler beklediği konusunda daha açık ve kesin olması gerektiğini
düşünüyoruz. Bundan dolayı sivil-asker ilişkileri alanında Ankara’ya önerimiz;
ulusal hassasiyetlere ve engellere dayanan potansiyel can sıkıcı uyum
sorunlarını açıklayabileceği, işe yarar bir platform sağlayacak bir yenilik
oluşturacak, daha yoğun ve samimi bir Türkiye-AB diyaloğunun kurulması
gerektiğidir.
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