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Önsöz

G

üvenlik, bir halk›n refah ve mutlulu¤unda merkezi öneme sahip oldu¤undan
ulusun güvenlik siyasetinde halk›n görüßlerinin ifadesini bulmas› bir zorunluluktur.
Söz konusu siyaset, devletin teßvik etmeyi ve korumay› amaçlad›¤› güvenli¤e
temel teßkil eden de¤er ve ilkeleri içermek durumundad›r.

Bu nedenle halk›n parlamentodaki seçilmiß temsilcileri hükümet ve güvenlik sektörü ile
mutlaka yak›n ißbirli¤i içinde çal›ßmal›d›rlar. Ancak ayn› amaca yönelik çal›ßmalar›na
karß›n parlamento ve hükümetin üstlendikleri roller birbirlerinden temelde farkl›d›r ve
öyle de olmal›d›r. Parlamento, yasal parametrelerin olußturulmas›, bütçenin onaylanmas›
ve güvenlik etkinliklerinin gözetiminden sorumludur. Parlamento, bu sorumluluklar›n›
ancak bilgiye s›n›rs›z ulaß›m olana¤›na, gereken teknik uzmanl›¤a ve hükümeti hesap
vermeye zorlama güç ve niyetine sahipse tam anlam›yla yerine getirebilir. Bu da güven
ve diyalogla beslenen bir toplumsal yap› gerektirir.
Þili'de toplum ve silahl› kuvvetler aras›ndaki ilißkiler, y›llar içinde iyileßmeler gösterdi.
Bugün Þili'de uluslararas› topluluk, gelecekte daha da pekißece¤ini umdu¤umuz karß›l›kl›
sayg› ve ißbirli¤i ortam› bulmaktad›r. Þundan eminiz ki bu el kitab›, güvenlik alan›ndaki
tüm kilit aktörlerin ißbirli¤ine dayal› çabalar›n› tüm yurttaßlar›n ortak iyili¤ine yöneltmelerine
yard›mc› olacakt›r.

Senatör Sergio Páez Verdugo
Parlamentolar Aras› Birlik Konseyi Baßkan›
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Sunuß

‹

çinde yaßad›¤›m›z global ça¤›n en çarp›c› gelißmelerinden biri güvenlik kavram›n›n,
"so¤uk savaßla özdeßleßmiß", "askeri", "devlete s›cak, bireye ve topluma yabanc›"
kalan do¤as›n› yitirmesi ve günlük yaßam›n, sivil toplum kurumlar›n›n, medyan›n
ve demokrasi gündeminin baß›na oturmas›. Bu de¤ißimi sa¤layan temel ivme, kad›n,
erkek, çocuk, herhangibir insan›n, s›radan vatandaß›n haklar›na, özgürlüklerine, refah›na,
yaßam kalitesine ve mutlulu¤una yap›lan vurgunun global ölçekte ve gerçek anlamda
de¤er kazanmas› ve bütün bu unsurlar›n güvenlik kavram› ile eßitlenmesidir. Üstelik
güvenlik kavram›ndaki bu büyük de¤ißim, yeni zamanlarda kabaran terrörizme, bölgesel
savaßlara, kimlik çat›ßmalar›na, "iç düßmanlara", etnik temizliklere, örgütlü suç a¤lar›na
ve militarizme ra¤men gerçekleßmißtir. Demokrasinin güvenlikle özdeßleßtirildi¤i
ça¤›m›zda, güvenlik sektörünün yeniden yap›land›r›lmas›nda toplumun temsilcilerine
eskisinden daha a¤›rl›kl› bir rol düßmesi do¤ald›r. Ayr›ca, ne iç ne de d›ß güvenlik,
toplumun d›ß›nda ve üstünde salt askeri, stratejik objektif, bilimsel ve teknik yöntemlerle
olußturulabilecek olgular olmay›p toplumsal, siyasal ve ideolojik yaklaß›mlarla
belirlenmektedir. Dolay›s›yla, topluma hesap verme konumundaki toplum temsilcilerinin
son sözü söyleme hakk›, güvenlik kavram›n›n do¤as›na da uygun düßmekte.
Son 10 y›ld›r, birbiriyle içiçe geçmiß üç kavram, statükolar›, rejimleri ve ideolojileri
sarsmakta. Bunlar güvenlik sektörü reformu, güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi
ve ordular›n demokratik sivil denetimidir. Güvenlik sektörü üzerine olußan yeni literatüre
göre sektör, hem iç hem de d›ß güvenli¤i sa¤layan birimler yelpazesinden olußmakta.
Bunlar silahl› kuvvetler, polis, jandarma, sahil ve s›n›r muhafaza ve istihbarat birimleridir.
Bizdeki Milli Güvenlik Kurulu gibi siyasal yaßamda merkezi bir konumda yer alan
kurulußlar da bu yelpazenin asli bir unsurudur. Sektörün "reformu", birimlerin yaln›zca
teknik modernizasyonunu de¤il, yeni anlay›ßlara göre demokratik bilinç ve zihniyetle
yeniden yap›land›r›lmalar›n› da kapsamaktad›r. Sektör üzerinde "gözetim", bir ülkeye
karß› tehdit unsurlar›n› alg›layan, güvenli¤ini üreten ve uygulayan birimlerinin toplumun
temsilcilerine (parlamentolara) ve dolay›s›yla topluma hesap verme pratiklerini ve
mekanizmalar›n›, varsa gelißtirmeyi, yoksa inßa etmeyi amaçlar. "Denetim"ise geniß
anlamda güvenlik sektörü, dar anlamda silahl› kuvvetler üzerinde yürütmenin denetim
yetkisidir. Ancak, bu iki kavram tamamen ayr›ßm›ß de¤il. Ülkenin tarihsel koßullar›na
ve güçler da¤›l›m›na ba¤l› olarak gözetim ve denetim baz› yerlerde parlamentolar bazen
de hükümetlerce, ancak her durumda anayasal sivil otorite taraf›ndan yap›labilmekte.
Reform, gözetim ve denetim, Avrupa Birli¤i ve NATO taraf›ndan aday ülkelere, kendileriyle
bütünleßme ve dolay›s›yla demokratikleßme koßulu olarak ileri sürülmekte. Uluslararas›
finans kurulußlar› da mali disiplin ve sürdürülebilir gelißme ile güvenlik sektörünün
denetimi ve reformu aras›ndaki ba¤lant›y› son y›llarda keßfetmeye baßlad›lar. Bu
ba¤lamda ßunu not etmek gerekir: Türkiye, takvim olarak, giriß koßullar›n› tamamlamak
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üzere olan Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerine göre daha geride kald›¤›ndan, henüz bu
bask›lar› tam hissetmiyor. Buna ra¤men, son iki y›ld›r, sivil-asker ilißkilerini AB normlar›na
çekme yönünde ciddi bir çaba içindedir. Kitap, bu olumlu konjonktürde, konuya ilißkin
bilgi ve ilginin olußma ve yay›lmas›na hizmet edecektir.
Bu El Kitab›, Parlamentolararas› Birlik (IPU) ve Cenevre Silahl› Kuvvetlerin Demokratik
Denetimi Merkezi (DCAF) taraf›ndan, tek bir hedef ülke ya da tek bir denetim modeli
düßünülmeden haz›rland›. IPU'nun Þili, Santiago'da Nisan 2003 y›l›nda düzenledi¤i
108. y›ll›k Kongresinde ilk tan›t›m› yap›ld›. ‹lk ‹ngilizce kopyalar (3000 adet) birkaç gün
içinde bitti. Kitap Türkçe dahil 20 dile çevrilmißtir. Kitab›n amaçlar›n› aç›klamadan önce
DCAF hakk›nda baz› bilgileri not etmek gerekir: Merkez, 27 Ekim 2000 de ‹sviçre
D›ßißleri ve Savunma Bakanl›¤›n›n girißimleri ve 26 ülkenin kat›l›m› ile Cenevre'de
kuruldu. ‹sviçre hükümetinin bu kurulußu olußturma insiyatifinin gerisinde DCAF'›n
amaçlar›n›n, bu ülkenin d›ß politikas›n›n geleneksel önceliklerine uygun olmas› yatmakta.
Bilindi¤i gibi bu öncelikler bireyin mutluluk ve güvenli¤ini merkez almakta ve bunu
sa¤layacak konu ve politikalara -sürdürülebilir gelißme, may›ndan ar›nd›rma, sa¤l›k,
e¤itim, göç gibi - e¤ilmekte. DCAF, ilk kuruluß y›llar›nda, AB ve NATO'nun hedef
ülkelerinde -ki ço¤u eski Sovyetler Birli¤inin sivil-asker ilißkilerini yans›tan ülkeler"ordular›n" demokratik denetimine öncelik verirken, zaman içinde gündemini giderek
daha geniß bir ba¤lam olan güvenlik sektörüne ve bu sektör üzerinde denetimi yapacak
sivil demokratik otoritenin kapasite inßas›na da kayd›rd›.
DCAF, Bat› blo¤una kat›lmaya haz›rlanan herhangibir ülkede güvenlik sektörünün devlet
içinde devlet gibi davranarak ülke içinde çat›ßma potansiyelini yükseltip, siyasal ve
iktisadi nufüz edinerek ve k›t kaynaklara bask› yaparak ekonomik ve demokratik gelißmeyi
s›k›nt›ya sokmas›n› engellemek amac›ndan yola ç›km›ßt›r. Güvenlik sektörünü bat›da
uygulanan standartlara uygun bir biçimde yeniden yap›land›rmak isteyen ülkelere bilgi,
uzmanl›k, altyap›, finans, e¤itim programlar› deste¤i vererek sivil demokratik denetimi
güçlendirmek ve sektörde saydaml›¤› ve hesap verilebilirli¤i yükseltmek. Merkez,
edinilen deneyimlerin analizinden ve kendisinin üretti¤i ba¤›ms›z araßt›rma projelerinden
elde etti¤i bilgi birikimini, kendi bünyesinde kurdu¤u bir think-tank ve gelißmiß bir
dokümantasyon merkezi ve çeßitli ülkelerde düzenledi¤i say›s›z toplant›, seminer ve
konferanslar ve yay›nlar arac›l›¤›yla yaymakta. SIPRI (Stockholm International Peace
Research Institute) ve IISS (International Institute for Strategic Studies) gibi birçok
uluslararas› strateji kurulußu, NATO, IPU, AG‹K, Avrupa Komisyonu ve çeßitli birimleri
ile içiçe çal›ßan DCAF, bütün bu yay›n ve faaliyetlerinde, üç temel anlay›ßtan yola
ç›kmakta:
1. Her sivil denetim demokratik olmamakla birlikte her demokratik denetim sivildir. Eski
Do¤u Blo¤u ülkeleri ve bugünkü Orta Do¤u rejimlerinin bir ço¤unda sivil bir denetim
olmas›na ra¤men, demokrasi-güvenlik denkleminde, denge güvenlikten yana a¤›r
basm›ß ve basmaktad›r. Sorun herhangibir sivil denetim de¤il, demokrasi ve hukuk
devleti normlar›na uyan bir sivil iradenin denetimini kurmakt›r.
2. Güvenlik sektörü üzerinde demokratik denetimin tam oldu¤u ülkelerde bile sivillerin
bilgi eksikli¤i, onlar› güvenlik, strateji ve savunma konular›nda askeri uzmanlar›n öneri
ve faaliyetlerini eleßtirisiz kabullenmeye itmekte. Dolay›s›yla, as›l sorun, mevcut bilgi
asimetrisini sivillerin lehine çevirerek, güvenlik sektörü üzerinde parlamento ve
hükümetlerin "bilgi" yoluyla denetimini sa¤lamakt›r. DCAF, en etkin denetimin, güvenlik
konusundaki mevcut bilgi tekelinin k›r›lmas› ve sivil toplum örgütleri, akademik kurulußlar,
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medya ve toplumun temsilcilerinin konuya ilißkin bilgi ve ilgilerinin ve dolay›s›yla
kat›l›mlar›n›n artmas› ile olußtu¤una inanmaktad›r.
3. Asker ve sivil alanlar›n birbirinden kat› bir biçimde tamamen ayr›ßmas› ne Bat›
dünyas›n›n, ne geçiß ülkelerinin, ne de globalleßmenin gerçeklerine uymakta. Tehdit,
savunma, strateji, güvenlik gibi silahl› kuvvetlerin uzmanl›k alan›na girdi¤i varsay›lan
kritik konularda kararlar›n olußturulmas›, tüm bat› dünyas›nda oldu¤u gibi asker ve sivil
kesimler aras›nda bilgi aktar›m›, müzakere, diyalog, ißbirli¤i ve sorumluluklar›n paylaß›lmas›
yöntemiyle olußturulmal›d›r. Aslolan, askeri gereklerin demokrasinin sivil öncelikleriyle
koordine edilebilmesidir.
Yak›n tarihin bilgi ve deneyimleri ile so¤uk savaß sonras›nda güvenlik-gelißme ve
güvenlik-demokrasi ba¤lant›lar›n›n yeniden keßfi bize, ancak demokratik denetimden
geçen güvenli¤in, özgürlük, huzur, istikrar ve daha iyi bir yaßama hizmet edece¤ini
kußkuya yer kalmayacak bir biçimde gösterdi. Güvenli¤i güvenli k›lmak gerekiyor.
Ümit Cizre
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Giriß

A

n›msanmayacak kadar eski zamanlardan bu yana ulusal egemenlik ve güvenli¤in
bir devletin var kalabilmesi için elzem oldu¤u düßünülegelmißtir. Ne var ki
günümüzde güvenli¤in sa¤lanmas›yla yükümlü olanlar›n oynad›klar› rol, büyük
bir de¤ißim geçirmektedir. Yeni tür silahl› çat›ßmalar ve devletler aras›nda gitgide
güçlenen ba¤lar, tam da güvenlik kavram›n›n kendisi hakk›nda yenilikçi çözümler ve
yepyeni bir düßünme biçimi yaratt›. 11 Eylül 2001 sald›r›lar› ve sonras›ndaki gelißmeler,
bu gereksinimi daha da vurgulad›.
Bu nedenle etkin bir parlamento gözetimi, bu yeni çözüm önerilerinin tam bir ßeffafl›k
ve hesap verilebilirlik içinde üretilmesi ve uygulanmas›n›n güvence alt›na al›nmas›nda
daha önce hiç olmad›¤› kadar önemli hale geldi. Aksi takdirde güvenlik hizmeti verenlerin
k›s›tl› kaynaklar› makul ölçülerin ötesinde tüketerek ve ölçüsüz bir siyasi ve ekonomik
nüfuza sahip olarak görevlerini yanl›ß yorumlama ve devlet içinde devlet gibi hareket
etme tehlikesi bulunmaktad›r. Bu durumda demokratikleßmeyi engelleyebilir hatta
çat›ßma ihtimalini artt›rabilirler. Geçiß dönemindeki, savaß›n yak›p y›kt›¤› ya da krizlerin
pençesindeki toplumlarda bu risk daha yüksek olsa da istikrarl› demokrasiler de sivil
asker ilißkileri konusuna e¤ilerek bu ilißkileri, de¤ißmekte olan güvenlik ortam›na ayak
uyduracak biçimde dönüßtürmek ve yönetmek durumundad›rlar.
Güvenlik sektörünün içsel dinamikleri ve do¤as›, onun etkin bir parlamento gözetimine
tâbi tutulmas› önünde büyük bir engel teßkil etmektedir. Ortaya ç›kan fazlas›yla teknik
sorunlar›n çeßitlili¤i, güvenlik personelinin büyük hacimli ve karmaß›k örgütlenmesi,
gizlilik yasalar›, hükümleri ve uygulamalar›, parlamenterlerin ba¤›ms›z araßt›rma ve
uzmanl›ktan yararlanamad›klar› sürece çal›ßmalar›n› etkin bir biçimde yürütmelerini
güçleßtirir.
Tüm bunlara karß›n Parlamentolar Aras› Birlik (PAB) ve Cenevre Silahl› Kuvvetlerin
Demokratik Denetimi Merkezi (DCAF), parlamentonun güvenli¤in gözetimine yapaca¤›
katk›lara yön verebilecek geniß bir uygulamalar ve mekanizmalar bütününü ortaya
koyacak özlü ve kolay erißilebilir bir rehber haz›rlaman›n gereklili¤i konusunda fikir
birli¤ine vard›. Bu el kitab›, söz konusu kanaat birli¤inin bir sonucudur. Taslak metnin
haz›rlanmas› sürecinde metinler, parlamenterlerden olußan bir yaz› kurulu taraf›ndan
gözden geçirilerek üzerinde yeniden çal›ß›ld› ve konunun bir çok uzman› taraf›ndan
incelendi.
Bu el kitab›, tüm ülkeler için geçerli yaln›zca bir parlamenter gözetim modelinin olmad›¤›
varsay›m›ndan yola ç›k›larak haz›rland›. Nitekim bir ülkede kabul edilen ve etkin bir
biçimde ißleyen kural ve uygulamalar, bir baßka ülke için tahayyül edilemez ya da
ißlevsiz olabilir. Üstelik tüm parlamentolar ayn› yetkilere sahip de¤illerdir. Bu farkl›
gerçeklikler karß›s›nda el kitab›nda yer verilen önerilerin bir k›sm›, kaç›n›lmaz bir biçimde
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fazlas›yla idealist bulunabilir. Ayn› zamanda güvenli¤e dair konular, tüm boyutlar›n›n
bir ciltte irdelenmesini mümkün k›lmayacak denli karmaß›kt›r. Bu nedenlerle, güvenlik
sektörünün parlamento taraf›ndan gözetiminin gelißtirilmesi sürecine yönelik genel bir
giriß olarak görülmesi gereken bu el kitab›n›n okuyucular› daha kapsaml› bir araßt›rmaya
yöneltece¤ini ümit ediyoruz. Sonuçta elinizdeki yay›m›n, güvenlik siyaseti ve
uygulamalar›n›n hizmet etmeyi amaçlad›klar› halk›n isteklerini yans›tmalar›n›n teminine
katk›da bulunaca¤›n› umuyoruz.

Anders B. Johnsson
Genel Sekreter
Parlamentolar Aras› Birlik
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Büyükelçi Dr. Theodor H. Winkler
Baßkan
Cenevre Silahl› Kuvvetlerin Demokratik
Denetimi Merkezi
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Bu El kitab›nda neler bulabilirsiniz?
Her biri birkaç alt bölüm bar›nd›ran sekiz ana k›s›mdan olußan bu el kitab›, iki farkl›
ßekilde okunabilir. Kitab›n tamam›n›n okunmas›, güvenlik meseleleri ve parlamento
taraf›ndan yap›lacak gözetimin rolü hakk›nda son derece kapsaml› bir fikir edinilmesini
sa¤layacakt›r. Bununla birlikte okuyucunun, kendisini özellikle ilgilendiren bölümleri
seçerek okumas› da mümkündür. ‹ndeks ve bölümler aras› referanslar bu amaçla
düzenlenmißtir.
Kitap boyunca ana metinde yer alan karmaß›k konular› aç›kl›¤a kavußturan, ilgili yasa
ve yönetmeliklerden örnekler sunan ve güvenlik sektörünün parlamenter gözetiminin
farkl› ülkelerde nas›l uyguland›¤›n› gösteren kutucuklar bulunmaktad›r. Hemen her
bölümün sonunda Bir parlamenter olarak siz ne yapabilirsiniz? baßl›¤› alt›nda somut
tavsiyelerin verildi¤i bir bölüm bulabilirsiniz. Ancak daha önce de belirtildi¤i üzere bu
tavsiyeler ulusal ba¤lama oturtularak de¤erlendirilmelidir.
‹lk iki ana k›s›m, güvenlik sektörünün parlamento taraf›ndan gözetiminin kuramsal
ve analitik çerçevesini tan›mlayacakt›r. I. K›s›m, güvenlik kavram›n›n evrimini
irdeledikten sonra parlamentonun ve di¤er devlet kurumlar›n›n güvenlik konular›ndaki
rolü üzerinde genel hatlar›yla durmaktad›r. Bu ilk k›s›mda ele al›nan baßl›ca sorular
ßunlard›r:
o
o
o
o
o

Güvenlik konusundaki son gelißmeler nelerdir?
«Yeni» tehditler ve çözümler nelerdir?
Güvenlik sektörünün parlamento taraf›ndan gözetimi neden zorunludur?
Güvenlik sektörünün demokratik yönetißiminin temel ilkeleri nelerdir?
Parlamentonun yürütme ve yarg› karß›s›nda rolü nedir?

‹kinci ana k›s›m, ulusal güvenlik siyasetinin tüm olußum aßamalar›n›n yan› s›ra ulusal
güvenlik siyasetiyle ilgili uluslararas› düzenlemeleri betimlemektedir. Bu k›sm›n son iki
bölümünde ise öncelikle sivil toplum ve medyan›n rolü tart›ß›lmakta ve güvenlik meseleleri
kad›n-erkek eßitli¤i perspektifinden ele al›nmaktad›r. Bu k›s›mda yan›tlanan temel sorular
ßöyle özetlenebilir:
o
o
o
o
o

Ulusal güvenlik siyasetiyle ilgili kararlarda parlamentonun rolü nedir?
Uluslararas› hukuk, ulusal güvenlik siyasetinin belirlenmesinde ne ölçüde k›s›tlay›c›
ya da genißletici etkiye sahiptir?
Sivil toplum ve medyan›n güvenlik sektörüyle ilißkisi ne boyuttad›r ve parlamentolar
onlar›n farkl› katk›lar›ndan nas›l yararlanabilirler?
Güvenlik meseleleri kamusal alana nas›l taß›nabilir?
Güvenlik sektöründe kad›n›n rolü nedir?

Üçüncü k›s›m, ordu, polis, istihbarat servisleri, devletin di¤er silahl› örgütleri ve
özel güvenlik ßirketlerini kapsayan güvenlik sektöründe Kim Kimdir? sorusunu
yan›tlamakta.
o
o
o

Güvenlik birimlerinin temel ißlevleri ve kendine özgü nitelikleri nelerdir?
Hangi iç ve siyasi hesap verilebilirlik mekanizmalar›na gereksinim vard›r?
Parlamentolar güvenlik servislerinin etkin gözetimini nas›l gerçekleßtirebilirler?

IV. K›s›mda güvenlik sektörünün gözetiminde parlamentolar›n kullanabilece¤i araç ve
yöntemler ele al›nmakta ve öncelikle ßu sorular ayd›nlat›lmaktad›r:
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o
o
o
o
o
o
o

Güvenlik sektörünün etkin gözetimi amac›yla parlamentolar hangi araçlardan
yararlanabilirler?
Parlamentonun güvenlik meselelerine dair uzmanl›k bilgisi nas›l artt›r›labilir?
Güvenlik konular›nda meclis araßt›rma ve oturumlar›n›n rolü nedir?
Savunma komisyonlar›n›n etkin çal›ßmas›na yönelik yap›lmas› gerekenler nedir?
Bu süreçte ombudsman›n rolü nedir?
Ombudsmanl›k kurumunun savunma çal›ßmalar›ndaki ißlevi ne olmal›d›r?
Parlamenterlerin güvenlik servisi binalar›n› ziyaret etmeleri hangi aç›lardan önemlidir?

V. K›s›mda ola¤anüstü durumlar, iç güvenli¤e dönük tehditler ve sanal suçlar baßta
olmak üzere güvenlik hakk›ndaki baz› spesifik konular ele al›nmaktad›r. Ayr›ca güvenli¤in
tamamen yok oldu¤u ya da en iyimser ifadeyle k›r›lgan oldu¤u bölgelerde yürütülen
uluslararas› bar›ß misyonlar›na kat›l›m›n getirece¤i sonuçlar üzerinde ana hatlar›yla
durulmaktad›r. Bu bölümde yan›tlar›n› bulabilece¤iniz sorular ßu ßekilde s›ralanabilir:
o
o
o

o

Ola¤anüstü durumlar ile iç güvenli¤in korunmas› ve insan haklar›na sayg› aras›ndaki
hassas denge nas›l korunabilir?
Ola¤anüstü hal ilan›n›n amaç ve s›n›rlar› ne olmal›d›r?
11 Eylülden bu yana yaßanan de¤ißimler nelerdir? Terörizm meßru demokratik protestolardan
nas›l ay›rt edilebilir? Bu olay›n devletlerin uluslararas› güvenli¤i üzerindeki etkileri nelerdir?
Bu konuda parlamentonun rolü nedir?
Parlamentonun yurtd›ß›na ve uluslararas› bar›ß misyonlar›na asker gönderme kararlar›na
kat›l›m›n›n önemi nedir?

VI, VII ve VIII. K›s›mlarda güvenlik sektörüne ilißkin üç ayr› kaynak incelenmektedir. VI.
K›s›m savunma bütçesi ve bunun parlamento taraf›ndan ve bütçe uygulamalar› sonras›
resmi denetim organlar› taraf›ndan denetimi konusuna yo¤unlaßmaktad›r.
o
o
o
o

Bütçe, güvenlik meselelerinde kilit bir öneme sahip olabilir mi?
Güvenlik bütçesi sürecinde ßeffafl›k ve hesap verilebilirlik nas›l güvence alt›na al›nabilir?
Bütçe sürecinin etkin denetimi için gereken ßartlar nelerdir?
Güvenlik sektörü nas›l denetlenebilir? Ba¤›ms›z denetim organlar›n›n bu süreçteki önemi
nedir ve ißleyißi nas›l olmal›d›r?

Güvenlik sektörü personeli hakk›ndaki VII. K›s›m sektör çal›ßanlar›n›n iße al›m›, seçimi
ve e¤itiminin düzenlenmesi, emeklilik ve maaß sistemleri, askere alma ve alternatif
hizmet konular›nda parlamentolara yard›mc› olmak amac›yla haz›rlanm›ßt›r.
o
o
o
o
o
o

Güvenlik sektörü personelinin demokratik de¤erleri içselleßtirmesi nas›l sa¤lanabilir?
Askerler sendika kurabilir mi?
Sektörün meslek ahlak› ilkeleri nelerdir?
Farkl› ülkelerdeki askere alma ve alternatif hizmet uygulamalar› nelerdir?
Askerler için geçerli davran›ß kurallar› mevcut mudur? Bu konuda uluslararas› standartlardan
bahsedilebilir mi?
Bu sektördeki personel yönetiminin hangi boyutlar› parlamenterleri ilgilendirmektedir?

Son olarak VIII. K›s›mda baßta silah tedariki, silah ticareti ve transferleri olmak üzere
güvenlik sektörünün maddi kaynaklar› üzerinde durulmaktad›r.
o
o
o
o
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Bu konudaki yasal k›s›tlamalar nelerdir?
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Gizlilik hangi koßullarda gerekli ve meßrudur?
Parlamenterler bu konular› ne ßekilde de¤erlendirebilirler?
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aktörler:
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1. Bölüm

De¤ißen dünya da de¤ißen
güvenlik
Geçti¤imiz on y›l boyunca güvenlik, küresel ölçüde köklü de¤ißimlere u¤rad›. Eski tür
tehditler, yerlerini en az onlar kadar zorlu yeni tür tehditlere b›rakt›. Bu durum, güvenlik,
çat›ßma ve bar›ß hakk›nda yeni düßünme tarzlar›n›n ortaya ç›kmas›na yol açt›.

Demokrasilerde bar›ß ve güvenlik
Her çat›ßma bar›ß ve güvenlik için bir tehdit olußturmaz. Her toplumda birçok meseleye
ilißkin birbiriyle çelißen ve birbirine karß›t fikirler dile getirilir. Demokrasilerde ifade
özgürlü¤ü, insanlar›n seçilmiß temsilcilerine bu meselelere ilißkin görüßlerini iletmelerine
olanak sa¤lar. Seçilmiß temsilcilerin görevi ise tüm bunlar› kamusal alanda tart›ßmaya
açmakt›r. Bu mekanizma demokrasilerde çat›ßmalar›n etkisiz k›l›nmas›n› ve toplumun
geniß kesimlerince desteklenen sürdürülebilir bir uzlaßmaya ulaß›lmas›n› mümkün k›lar.
Öte yandan iyi ißleyen demokratik kurumlar›n olmamas› durumunda gerilimler, kontrol
edilemeyecek derecede ve ßiddet içeren çat›ßmalara dönüßür. Çat›ßmalar› sonland›ran
bu mekanizmalar›ndan ötürüdür ki demokrasinin bar›ß ve güvenlikle içsel bir ba¤› oldu¤u
düßünülmektedir.
Sözü edilen içsel ba¤ ßöyle de aç›klanabilir: Güvenlik kendi içinde bir amaç de¤ildir ve
son kertede insanlar›n refah ve mutlulu¤una hizmet etmelidir. Kökleri etkin bir parlamentoya
dayanan demokrasi, ßu sözü hayata geçirmesi en muhtemel sistemdir:
"Bir toplulu¤un, bölgenin, ulusun, devletin egemenli¤i, ancak
tek gerçek egemenlik olan insan egemenli¤inden
kaynaklan›yorsa bir anlam kazan›r." - Vaclav Havel
Devletin korunmas›n› esas alan ulusal güvenlik, bireyi ve toplumu ön plana ald›¤›nda
insan güvenli¤ine dönüßür. Uygulamada bu durum, devletlerin güvenli¤e yönelik tehditlere
verdi¤i karß›l›klar› aßa¤›dakileri kapsayarak genißletmesine neden olmußtur:

3

Önleyici eylem: ‹nsan merkezli çat›ßma çözümleri ve bar›ß›n inßas› çabalar›
gibi çat›ßma önleme girißimleri;

3

Müdahale: Tüm çabalar›n baßar›s›zl›¤a u¤rad›¤› ola¤and›ß› durumlarda büyük
risk alt›ndaki nüfusu korumak için iç çat›ßmalara müdahale etme;

3

Tepkisel eylem: Savaß ma¤duru sivillere iç savaß s›ras›nda ya da sonras›nda
gerekli olan deste¤i ve insani yard›m› sa¤lama. Bu yard›m yerlerinden edilmiß
insanlar için kamplar›n inßas›, mültecilere gerekli bar›nak sa¤lanmas› ya da
yard›m gönderilmesini kapsar.
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Askeri güvenlikten geniß kapsaml› güvenli¤e
Önceli¤in "insan güvenli¤ine" verilmesi, güvenlik kavram›n›n kat› askeri mülahazalar›n
ötesine geçecek biçimde genißlemesiyle at baß› gitmißtir. Þu konuda geniß ölçüde bir
uzlaßmaya var›lm›ßt›r ki güvenlik meselesi, askeri olmayan faktörleri de göz önünde
bulunduracak denli kapsaml› bir ßekilde ele al›nmal›d›r. (Bkz. 1 Nolu Kutucuk)

1 Nolu Kutucuk

Güvenli¤e dönük öteki tehditler (tek baßlar›na ya da birlikte)
ßunlar› kapsar:
Siyasi tehditler: iç siyasi istikrars›zl›k, çöken devletler, terörizm ve insan haklar›
ihlalleri gibi;
Ekonomik tehditler: yoksulluk, zengin ve yoksul ülkeler aras›ndaki uçurumun
büyümesi, uluslararas› mali durgunluk, ekonomik aç›dan güçlü ya da istikrars›z
bir komßu devletin yarataca¤› etki ve ekonomiyi sabote eden yasa d›ß› ticaret
gibi;
Çevresel ya da insan kaynakl› tehditler: nükleer felaketler, küresel ekolojik
de¤ißimler, toprak ve su kirlenmesi, g›da ve di¤er kaynaklar›n yetersizli¤i
gibi;
Toplumsal tehditler: az›nl›k/ço¤unluk çat›ßmalar›, aß›r› nüfus, örgütlü suçlar,
uluslararas› uyußturucu kaçakç›l›¤›, yasad›ß› ticaret, denetlenemeyen göçler ve
hastal›klar gibi.

Güvenli¤in kapsam›n›n genißletilmesinin avantaj›, güvenli¤e dönük tehditlerin ve gerekli
karß›l›klar›n daha kapsaml› bir anlay›ßla de¤erlendirilmesini sa¤lamas›d›r. Bu durumun
dezavantaj› ise devleti ve yurttaßlar› koruma amac›yla meßru güç kullanma, güç kullanma
emri verme ve güç kullanma tehdidinde bulunma yetkisine sahip olan tüm güvenlik
teßkilatlar›n›n, özellikle de toplumun askeri olmayan alanlar›nda da etkin olmalar›
durumunda, aß›r› bir güç elde etmeleridir. Dahas›, güvenlik sektörü bu yeni tehditlere
karß›l›k vermek için gereken uzmanl›¤a sahip olmayabilir.

Tek bir devletin güvenli¤inden devletler aras›
güvenlik ißbirli¤ine
Ulusal güvenli¤in tek baßlar›na uluslarcak yerine getirilemeyece¤i, devletler aras› bir
güvenlik ißbirli¤ini gerektirdi¤i düßüncesi oldukça eskidir. 19. yüzy›lda "güç dengesi"
yaklaß›m› revaçtayd›. 20. yüzy›lda ise Milletler Cemiyeti ve onu takiben BM gibi kolektif
güvenlik ve ayr›ca NATO gibi kolektif savunma örgütleri ortaya ç›kt›.
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So¤uk Savaß›n sona ermesinden bu yana iç çat›ßmalar›n say›s›nda büyük bir art›ß
gerçekleßti. Son zamanlarda terörizm, manßetleri ißgal etmeye baßlad›. Küreselleßme,
güvenlik alan› da dahil olmak üzere devletler aras› ba¤›ml›l›¤› artt›rd›. Dolay›s›yla art›k bir
ülkede güvenli¤e karß› baß gösteren tehdit kolayl›kla yay›labilir ve bir bölgeyi hatta dünya
bar›ß›n› istikrars›zl›¤a sürükleyebilir hale geldi. Bu yeni gerçeklik, güvenli¤in kapsam›n›n
genißlemesiyle birlikte uluslararas› güvenlik ißbirli¤ine daha da büyük bir ivme kazand›rd›.
2 Nolu Kutucuk

Farkl› güvenlik düzenlemeleri/anlaßmalar›
Kolektif Savunma

Kolektif savunma, bir d›ß sald›r› durumunda iki ya da daha fazla devletin birbirine yard›m
etmeyi taahhüt ettikleri bir anlaßma olarak tan›mlan›r. Bu tür güvenlik anlaßmalar›n›n
en baßta gelenleri, NATO ve Amerikan Devletleri Örgütüdür.

Kolektif Güvenlik

Bu sistem içinde toplulu¤a üye devletler, birbirlerine karß› güç kullanmamak konusunda
ve içlerinden birinin güce baßvurmas› durumunda ma¤dur devlete yard›m etme konusunda
uzlaßmaya var›rlar. Burada uluslararas› bar›ß›n çi¤nenmesi durumunda uluslararas›
toplulu¤un güç kullanarak karß›l›k vermesini mümkün k›lan bir sistem söz konusudur.
Kolektif savunman›n tersine kolektif güvenlik, toplulu¤un içinden kaynaklanan sald›r›lara
yöneliktir. BM, kolektif güvenlik sisteminin tipik örne¤ini teßkil eder. BM Þart›n›n 41 ve
42. maddeleri uyar›nca uluslararas› topluluk, askeri olmayan yapt›r›mlar ya da askeri
güç kullan›m› yoluyla bar›ß› ihlal eden üye üzerinde bask› uygulamakla yükümlüdür.
Kaynak: S‹MMA, Bruno: The Charter of the United Nations, 1995

‹ßbirli¤ine yönelik güvenlik

‹ßbirli¤ine yönelik güvenlik, kolektif güvenlik ile güvenli¤e dönük kapsaml› yaklaß›m
aras›nda bir ba¤lant› kurar. ‹ßbirli¤ine dayal› güvenlik, "cayd›rmadan çok güven vermeyi
vurgulayan; d›ßlay›c› olmaktan çok kapsay›c› olan; üyelikte k›s›tlay›c› davranmayan; çok
tarafl›l›¤› iki tarafl›l›¤a tercih eden; askeri çözümleri askeri olmayanlar karß›s›nda üstün
tutmayan; devletlerin güvenlik sistemi içinde birincil aktör olduklar›n› ancak devlet d›ß›
aktörlerin de önemli rolleri olabilece¤ini kabul eden; resmi güvenlik kurumlar›n›n
olußturulmas›n› tümden reddetmeksizin gerekli de görmeyen ve tüm bunlar›n üzerinde
çok tarafl›l›¤a dayal› bir diyalog ortam›n›n yarat›lmas›n›n önemini vurgulayan çok boyutlu
ve geniß kapsaml› bir güvenlik yaklaß›m›" olarak tan›mlan›r.
Kaynak: EVANS, Gareth: Cooperating for Peace, 1993

"Kolektif savuma düzenlemesi/anlaßmas›", en kapsaml› ißbirli¤i biçimlerindendir. Buna
ek olarak ikili ve çok tarafl› anlaßmalar yoluyla resmi ya da askeri örgüt olmaks›z›n daha
gevßek bir güvenlik ißbirli¤i de gerçekleßebilir.
Bir güvenlik ißbirli¤i örgütü ve özellikle de kolektif savunma örgütüne kat›l›m karar›, bir
ülkenin güvenli¤i üzerinde büyük etkiye sahip olacakt›r. ‹lke olarak böylesi bir ißbirli¤i,
tehditlere karß› ortak bir "yumru¤u" güvence alt›na ald›¤› için ulusal güvenli¤i de artt›r›r.
Bununla birlikte üyeli¤in de bir bedeli vard›r: Üye ülke ittifak›n amaç ve gereklerine
uyum sa¤lamak zorundad›r. Bu da onun ulusal güvenlik siyasetini belirlerken önündeki
seçenekleri s›n›rlar. Dahas›, böyle bir üyelik karar›, karar alma mekanizmas›n›n ulusal
alandan uluslararas› alana do¤ru kaymas›ndan ötürü parlamentonun gözetim ißlevini
de etkileyecektir.
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2. Bölüm

Parlamentonun gözetim
ißlevinin önemi
Geniß ölçüde paylaß›lan bir inan›ßa göre güvenlik siyasetinin olußturulmas›, konuya dair
lüzumlu bilgiye ve h›zla harekete geçme kapasitesine sahip olmas›ndan ötürü yürütmenin
do¤al bir görevidir. Parlamentoysa çok zaman alan prosedürleri ve gerekli uzmanl›k ve
bilgiye tam erißimi olmamas›ndan dolay› güvenlik konular›n›n ele al›nmas› için çok da
uygun bir kurum olarak görülmez. Halbuki di¤er siyasi alanlarda oldu¤u gibi güvenlik
konusunda da parlamento, yürütmeyi izlemek ve tetkik etmekle yükümlüdür. Böylesi bir
gözetimi çok önemli k›lan en az dört neden mevcuttur:

Otokratik yönetimi engelleyen demokrasinin kößetaß› olmas›
Fransa eski baßbakanlar›ndan Georges Clémenceau'nun belirtti¤i üzere "savaß, askeriyeye
emanet edilemeyecek kadar ciddi bir meseledir." Mizahi yan› bir yana bu ifade bize ßunu
yeniden hat›rlat›r ki demokrasilerde halk›n temsilcileri en üstün güce sahiptir ve devletin
hiçbir kesimi bu temsilcilerin denetiminden muaf olmamal›d›r. Güvenlik sektörünün ve
özellikle de askeriyenin üzerinde bir parlamento denetiminin bulunmad›¤› bir devlete, en
iyimser ifadeyle tamamlanmam›ß ya da olußum halindeki bir demokrasi gözüyle bak›lmal›d›r.
Amerika'n›n önde gelen bilim adamlar›ndan Robert A. Dahl'a göre "siyasetin en temel
ve kal›c› sorunu, otokratik yönetimin önüne geçmektir." Güvenlik sektörü, devletin temel
görevleri aras›nda yer ald›¤›ndan bu alanda yürütmenin gücünü dengeleyebilmek için bir
kontrol ve denge sisteminin olußturulmas› gereklidir. Bu nedenle güvenlik sektörünün
parlamento taraf›ndan gözetimi, devlet düzeyindeki güç paylaß›m›n›n temel unsurlar›ndand›r
ve etkin oldu¤u sürece yürütme ve devlet baßkan›n›n gücünü s›n›rlar.

Temsiliyet olmaks›z›n vergilendirme olmaz
Bütçe, bugüne dek, parlamentonun yürütmeyi denetlemekte baßvurdu¤u temel
mekanizmalardan biri olageldi. Bat› Avrupa'n›n ilk meclislerinin ilk dönemlerinden bu yana
parlamentolar, "temsiliyet olmaks›z›n vergilendirme olmaz" ßiar›yla siyasete dair konularda
söz sahibi olmak istediler. Güvenlik sektörü teßkilatlar›, devlet bütçesinin önemli bir
bölümünü kulland›klar› için devletin s›n›rl› kaynaklar›n›n etkin ve verimli bir ßekilde kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n›n parlamento taraf›ndan denetimi her zaman çok önemli olmußtur.

Güvenlik meselelerinin yasal parametrelerinin olußturulmas›
Uygulamada güvenlik meseleleriyle ilgili kanun tasar›lar›n› haz›rlayan yürütme organ›d›r.
Ancak parlamento üyeleri de bu tasar›lar›n gözden geçirilmesinde önemli bir role sahiptir.
Gerekli oldu¤unda önerilen yasa maddelerinin güvenlik konusundaki yeni anlay›ß› yeterince
yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla de¤ißiklikler önerebilirler. Dahas› kanunlar›n ölü metinler
olmamalar› ve tam anlam›yla uygulanmalar›n›n denetimi görevi de parlamentoya aittir.
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Kamuyla kurulan köprü
Yürütme, yurttaßlar›n öncelikli gördü¤ü güvenlik meselelerinin tam anlam›yla fark›nda
olmayabilir. Parlamenterler ise yurttaßlarla sürekli temas halinde bulunarak halk›n
görüßlerini ö¤renebilecek durumdad›rlar. Bu nedenle yurttaßlar›n kayg›lar›n› parlamentoda
gündeme getirebilir ve bunlar›n güvenlikle ilgili kanun ve siyasetlere yans›mas›n›
sa¤layabilirler.

Parlamentonun güvenlik sektörünü denetimi
önündeki zorluklar
Güvenlik sektörünün en az›ndan üç niteli¤i parlamento denetimi için zorluk teßkil eder:

3

Gizlilik yasalar›, güvenlik sektörünün ßeffaflaßt›r›lmas›na dönük çabalar›
engelleyebilir. Özellikle yeni kurulan demokrasiler ya da çat›ßmalar›n yak›p
y›kt›¤› ülkelerde gizlilik yasalar› parlamentonun güvenlik sektörünü gözetimini
k›s›tlayabilir ya da tehlikeye düßürebilir. Ayr›ca bu durum, bilgilenme özgürlü¤ünü
düzenleyen mevzuat›n olmamas›ndan da kaynaklanabilir.

3

Güvenlik sektörü, parlamentolar›n silah edinme, silah kontrolü ve askeri birimlerin
haz›rl›kl› olmas› gibi konular› denetlemesini kapsayan oldukça karmaß›k bir
aland›r. Ancak tüm parlamenterlerin bu konular› ele almak için yeterli bilgi ve
uzmanl›¤a sahip olmas› mümkün de¤ildir. Görev süreleri, yurt içi ve yurtd›ß›ndaki
uzman kaynaklara erißimleri k›s›tl› oldu¤undan parlamenterlerin bu konularda
derinlemesine bilgi edinmeleri de olanakl› olmayabilir.

3

Uluslararas› güvenlik ißbirli¤ine atfedilen önem, e¤er bu ißbirli¤i parlamentolar›n
süreçten d›ßlanmalar›na neden oluyorsa bir ülkenin güvenlik siyasetinin demokratik
meßruiyeti ve ßeffafl›¤›na zarar verebilir. Bu nedenlerden ötürü parlamentolar›n
uluslararas› arenada yürütülen tart›ßma ve al›nan kararlara girdi sa¤lamalar›,
kat›lmalar› ve takip etmeleri büyük önem teßkil etmektedir.
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3. Bölüm

Parlamento ve di¤er resmi
kurumlar›n rol ve
sorumluluklar›

Sorumluluk paylaß›m›
Parlamento ve hükümetin güvenlik meselelerinde birbirinden farkl› rolleri olsa da güvenlik
sektörünün etkin ißleyißinin sorumlulu¤unu paylaß›rlar. Böylesi bir sorumluluk paylaß›m›
düßüncesi, siyasi ve askeri liderler aras›ndaki ilißkiler için de geçerlidir. Bu iki grubun
mensuplar›, birbiriyle çelißen amaçlar güden iki rakip olarak düßünülmemelidir. Tam
tersine güvenlik siyasetinin etkin, kapsaml› ve insan merkezli k›l›nmas›nda birbirlerine
ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle demokratik gözetim, siyasi liderler ve üst düzey askeri
görevliler aras›nda güvene, iletißime ve her iki grubu da ayn› derecede müdahil k›lma
iradesine dayal› diyalo¤u da beraberinde getirmelidir. Üstelik düzenli fikir al›ßverißleri,
siyasilerin ve askeri liderlerin birbirlerine yabanc›laßmalar›n› önledi¤inden istikrar›n
pekißmesine yard›mc› olur.

Rol da¤›l›m›
Devletin üç erkini olußturan yasama, yürütme ve yarg›, ulusal güvenlik siyasetinde temel
rolleri üstlenirler. Yürütme erkinin üç temel aktörü olan devlet baßkan›, hükümet ve
genelkurmay baßkan›n›n belli baßl› ißlevlerinin neler oldu¤u 3 nolu Kutucukta k›saca
aç›kland›. Ülkelerin siyasi sistemleri birbirinden farkl› olabildi¤inden bu tablonun amac›
yaln›zca söz konusu ißlevlere dair genel bir bilgi sunmakt›r. Burada amaç, her ülkedeki
durumu ayr› ayr› irdelemek de¤ildir.
Parlamento, yarg› ve yürütmenin yan› s›ra sivil toplum da güvenlik siyasetinin belirlenmesi
ve uygulanmas›nda gayriresmi ancak önemli katk›larda bulunurken medya da tüm
devlet aktörlerinin niyet ve eylemlerini kamuya duyurarak bu çabaya kat›l›r.
(bkz. 6. bölüm)
Son olarak ulusal güvenlik siyasetinin ve bütçesinin uygulanmas›n›n gözetiminde iki
kurumsal aktör yani Ombudsman (bkz. 16. bölüm) ve Say›ßtay (bkz. 24. bölüm) önemli
roller üstlenirler.

Siyasi hesap verilebilirlik
Güvenlik güçleri, devletin üç temel erkinin her birine karß› sorumlu olmal›d›rlar:
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3

Yürütme, merkezi, bölgesel ve yerel yönetimler yoluyla do¤rudan denetim
yetkisini icra eder ve güvenlik güçleri etkinliklerine ilißkin genel yol gösterici
ilkeleri ve öncelikleri saptar.

3

Yasama, güvenlik güçleri ve onlar›n yetkilerini tan›mlayan ve düzenleyen yasalar
geçirerek ve ilgili bütçe tahsisat›n› onaylayarak parlamento gözetimini yerine
getirir. Bu kontrol, kamudan gelen ßikayetler üzerine sorußturma yürütecek
parlamento komisyonu ya da ombudsmanl›¤›n olußturulmas›n› da kapsayabilir.

3

Yarg›, hem güvenlik sektörünü yak›ndan izler hem de gerekti¤inde sivil ve ceza
yarg›lama usulü yoluyla güvenlik hizmeti verenlerin yasaya ayk›r› davran›ßlar›n›
kovußturur.

3 Nolu Kutucuk

Devletin üç erkinin güvenlik sektörüne ilißkin muhtemel
ißlevleri
Parlamento

Yarg›

Yürütme
Devlet
Baßkan›

Bakanlar
Kurulu

Genelkurmay
Baßkan›

Baz› ülkelerde
devlet baßkanlar›
yaln›zca sembolik
ya da törensel
ißleve sahipken
baz›lar›nda savaß
zaman›nda
baßkomutanl›k gibi
gerçek yetkilerle
donat›lm›ßlard›r

Hükümet, savaß
zaman›nda
baßkomutanl›k
yapar

Baz› ülkelerde
genelkurmay
baßkanl›¤› yaln›zca
savaß zaman›nda
baz›lar›nda ise
sürekli mevcuttur

Güvenlik
siyasetiyle ilgili
kanunlar› onaylar

Güvenlik
siyasetini önerir
ve uygular

Hükümete
tavsiyelerde
bulunur, güvenlik
siyasetini planlar,
uygular ve
uygulanmas›na
yard›m eder

Bütçe
önerir

Hükümete
tavsiyede bulunur

Baßkomutanl›k

Baz› ülkelerde
parlamento,
baßkomutan›n
kim olaca¤›n›
tart›ß›r ve/ya da
atar

Güvenlik
Siyaseti

Güvenlik
kavram›n› tart›ß›r
ve kabul eder ve
kanun ç›kar›r

Bütçe

Bütçeyi
onaylar

Savunma
Yasalar›

Yasalar› kabul
eder

Anayasa
mahkemesi,
yasalar›n anayasaya
uygunlu¤unu
denetler

Yasalar›n
yürürlü¤e
konulmas›n›
onaylar

Yasa önerir ve
yönetmelikleri
kabul eder

Hükümete
tavsiyede
bulunur, yasalar›
uygular

Personel

Baz› ülkelerde
parlamento,
yüksek atamalar›
yapma yetkisine
sahiptir

Atananlar›n
eylemlerinin
yasalara
uygunlu¤unu
yarg›lar

Üst düzey
komutanlar› atar;
personel
planlar›n› onaylar

Üst düzey
komutanlar› atar

Personel
planlar›na ilißkin
tavsiyede
bulunur; personel
planlar›n›
uygular; daha alt
düzeydeki
komutanlar› atar

Anayasa
Mahkemesi, devlet
baßkan›n›n ya da
bakanlar
kurulunun
baßkomutanl›¤›n›n
anayasaya
uygunlu¤unu
de¤erlendirir

Í
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Silah Tedariki

Baßl›ca silah
projelerini
gözden geçirir
ve/ya da onaylar

Yolsuzluk ve
kaçakç›l›k
kanunlar›n›n
ihlallerini yarg›lar

Silah edinme
konusunda
öneride bulunur

Silah edinme
prosedürlerini
baßlat›r ve
uygular

Yurtd›ß›na
asker
gönderilmesi/
yabanc›
askerlerin
kabul edilmesi

Söz konusu
kararlar›n ön
onay›, müteakip
onay› ya da
onaylanmamas›

‹lgili kißilerin
eylemlerinin
yasaya
uygunlu¤unu
yarg›lar

Uluslararas›
kat›l›m› müzakere
der; bu kat›l›m›n
koßullar›na karar
verir

Operasyonel
komuta

Uluslararas›
anlaßmalar,
ittifaklara
kat›lma
onaylama

Onaylama

Uluslararas›
müzakerelerden
sorumludur

Hükümete
tavsiyede bulunur

Uluslararas›
anlaßmalar›
imzalar

Daha önce de belirtildi¤i gibi her ülkede devletin üç ana erkinin rolleri farkl› olabilir.
Bununla birlikte güvenlik sektörünün siyasi anlamda kötüye kullan›lmas›n›n önüne
geçilmesini sa¤layacak daimi bir güç paylaß›m sisteminin oturtulmas› elzemdir. Pek
çok ülkede güvenlik meselelerinde hakim rolün hükümet taraf›ndan yerine getirildi¤i
düßünülürse parlamentonun etkin gözetim yetki ve kaynaklar›yla donat›lmas› büyük
önem arz eder. Yeni güvenlik koßullar›, (bkz. 1. bölüm) resmi kurumlar› rollerini yeniden
tan›mlamaya itece¤inden, bu durum daha da önem kazanmaktad›r.

Demokratik gözetim ve parlamenter gözetimin
ilkeleri
Güvenlik ve savunma konular›n›n ulusal egemenli¤in kapsam›na girdi¤i düßünüldü¤ünden
demokratik ve parlamenter gözetim alanlar›nda üzerinde fikir birli¤ine var›lan uluslararas›
standartlar bulunmamaktad›r. Ancak AG‹T Uygulama Esaslar› gibi baz› bölgesel
standartlar saptanm›ßt›r (daha fazla bilgi için bkz. 66 Nolu Kutucuk). Bunlar›n yan› s›ra
demokratik sivil-asker ilißkilerini düzenleyen baz› ilkeler de bulunmaktad›r:

3

Devlet, toplumda meßru güç kullanma tekeline sahip tek aktördür; güvenlik
güçleri meßru demokratik otoritelere karß› sorumludur;

3

Parlamento egemendir ve güvenlik ve savunma siyasetlerinin gelißtirilmesi,
uygulanmas› ve gözden geçirilmesinde yürütmeyi sorumlu tutar;

3

Savunma ve güvenlik harcamalar›n›n izin ve tahkikinde parlamento yegane role
sahiptir;

3

Ola¤anüstü hal ve savaß durumu ilan› ve kald›r›lmas›nda parlamento, çok önemli
bir rol oynar (bkz. 18. Bölüm).
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3

‹yi yönetißim (bkz. 4 Nolu Kutucuk) ve hukukun üstünlü¤ü ilkeleri, yürütmenin
tüm organlar›n›n yan› s›ra güvenlik sektörü için de geçerlidir;

3

Güvenlik sektörü personeli, bireysel olarak ulusal ve uluslararas› kanunlar›n
(sivil ve cezai suiistimal) çi¤nenmesi durumunda mahkemeler önünde
sorumludur;

3

Güvenlik sektörü teßkilatlar›, siyasi olarak tarafs›zlard›r.

4 Nolu Kutucuk

Güvenlik sektörünün demokratik gözetiminde önemli bir
de¤er olarak iyi yönetißim
"‹yi yönetißim; öngörülebilir, aç›k ve anlaß›l›r k›l›nm›ß siyaset yap›m›, meslek ahlak›yla
donanm›ß, kamunun iyili¤i, hukukun üstünlü¤ü ve ßeffafl›¤›n gelißtirilmesi yönünde
çal›ßan bir bürokrasi ve kamuyu ilgilendiren tüm meselelere kat›lan, güçlü bir sivil
toplumla özdeßleßtirilebilir. Öte yandan kötü yönetißim keyfi siyaset yap›m›, hesap
verebilirlikten uzak bürokrasiler, uygulamaya geçirilmeyen ya da adil olmayan yasal
sistemler, icrai yetkinin suiistimali, kamusal hayat›n uza¤›nda kalan bir sivil toplum ve
yayg›n yolsuzluklarla karakterize olmußtur. "
Kaynak: World Bank. 1994. Governance: The World Bank's Experience Washington
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Ulusal güvenlik siyasetinin
gözetimi
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4. Bölüm

Ulusal güvenlik siyasetinin
olußturulmas›
Ulusal güvenlik siyasetinde yer alanlar
Ulusal güvenlik siyaseti, hükümetin güvenli¤e yaklaß›m›n› ve bu güvenli¤in nas›l
gerçekleßtirilece¤ini ortaya koyar. Bu siyaset, devlet ve toplumun iç ve d›ß güvenli¤ini
etkileyen güvenlik sektörü hakk›nda belli baßl› kararlar› içerir. Verili bir güvenlik anlay›ß›
üzerine temellenir, askeri doktrinin genel ilkelerini olußturur ve devletin taraf oldu¤u
uluslararas› ve bölgesel düzenlemeler çerçevesinde gelißtirilir. Bu nedenle ulusal güvenlik
siyaseti yaln›zca ulusal güvenlik gereksinim ve önceliklerinin alg›lan›ß biçimine dayanmaz
ayn› zamanda baßka birçok d›ß faktör, bask› ve taahhüdün etkisiyle de biçimlenir. Ulusal
güvenlik siyaseti, her durum ve ßartta devletin anayasas›nda belirtilen ilke ve de¤erlerlerle
uyumlu olmal›d›r.
5 Nolu Kutucuk

Ulusal güvenlik siyasetine dair sorular
Ulusal güvenlik siyaseti belgelerinin tart›ß›lmas› ve onaylanmas› s›ras›nda ya da özel
koßullarda bu belgelerin uygulanmas›na dair tart›ßmalarda halk›n temsilcileri, ßu
sorular›n bir k›sm›n› ya da tamam›n› yöneltmelidirler:

3

Toplum ne tür tehdit ve risklere karß› korunma gere¤i duymaktad›r? Hangi
de¤erler ve kimin de¤erleri korunmal›d›r? Ve dolay›s›yla ne tür bir güvenli¤e
gereksinim vard›r?

3

Ulusal güvenlik siyaseti, örgütlü suçlar ve terörizm gibi topluma yönelik risklerin
tahlilini içeriyor mu?

3
3

Ne ölçüde bir güvenlik yeterlidir?
Ulusal güvenlik en iyi ne ßekilde gerçekleßtirilebilir: Bir ittifaka kat›larak m›,
tarafs›zl›¤› koruyarak m›?

3

Ulusal güvenlik güçlerinin ne tür operasyonlar yürütmesi muhtemeldir? Bu
güçler salt savunma operasyonlar›nda m› yer alacaklar yoksa bar›ß› koruma
operasyonlar›na da kat›lacaklar m›d›r?

3

Arzulanan güvenlik düzeyine ulaß›lmas› için hangi araçlar›n haz›r tutulmas›na
ve hangi sektörlerin katk›da bulunmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r? (Ne kadar bir
süre için ve hangi koßullar alt›nda?)

3
3

Güvenlik siyaseti ne s›kl›kta gözden geçirilmelidir?
Güvenlik siyasetinin uluslararas› insani ve insan haklar› hukuku ve ilkeleriyle
uyumlu olmas› nas›l sa¤lanacakt›r?

Í
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3

Ekonomik ve mali sonuçlar› neler olacakt›r ve vergi mükellefleri ne kadar ödemeye
haz›r olacaklard›r?

3

Güvenlik siyaseti ve bu siyasetin uygulanmas›n›n d›ß ilißkiler ve bölgesel istikrar
üzerinde ne tür etkileri olacakt›r?

3

Kitle imha silahlar›na ilißkin uygulanmakta olan ve gelecekteki ulusal strateji
nedir?

Genel bir kaide olarak ulusal güvenlik siyasetinin uygulanmas› birçok devlet kurulußu
ve departman›n kat›l›m›n› ve ilgili siyasi belgelerin olußturulmas›n› kapsamaktad›r. Bu
nedenle bir ülkenin tüm ilgili aktörleri ve güvenli¤in her boyutunu içeren kapsaml› bir
ulusal güvenlik stratejisi gelißtirmesi son derece önemlidir. Böylesi bir yaklaß›m, hükümete
güvenli¤in tüm boyutlar›n› bütüncül ve kapsaml› bir ßekilde ele alma f›rsat›n› sa¤lar.
Yeni tehditlerle mücadele, ordu, maliye bakanl›¤›, polis, s›n›r muhafaza ve istihbarat
teßkilatlar› gibi pek çok kurumun kat›l›m›n› kapsad›¤›ndan özellikle terörizm ve uluslararas›
suçlar gibi "yeni" riskler, ortaklaßa ve uyumlu çabalar› gerekli k›lmaktad›r.

Parlamento kat›l›m›n›n önemi
Tüm bunlar›n ›ß›¤›nda ve parlamentonun misyonunun halk›n ç›kar ve kayg›lar›n› temsil
etmek oldu¤u düßünüldü¤ünde parlamentonun ulusal güvenlik siyasetinin gelißtirilmesine
dahil olmas› ve ßeffafl›k içinde onaylamas› için birçok neden ileri sürülebilir:

3

Ulusal güvenlik siyaseti, insanlar›n yaßamlar›n›, de¤erlerini ve refah›n› yak›ndan
etkiler ve bu nedenle de salt yürütme ve askeriyenin de¤erlendirmelerine
b›rak›lmamal›d›r;

3

Ulusal güvenlik siyaseti, ordunun ve onun kad›n ve erkek tüm görevlilerinin
gelece¤i aç›s›ndan önemli sonuçlar do¤urur;

3

Ulusal güvenlik siyasetinin önemli mali sonuçlar› olaca¤›ndan vergi mükelleflerini
yak›ndan ilgilendirir;

3

Mali götürülerine ek olarak güvenlik önlemleri, vatandaßlar›n özgürlüklerini
s›n›rlayabilir ve bu yüzdendir ki demokrasi üzerinde do¤rudan etkileri vard›r.

3
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Tüm bunlardan dolay› parlamentonun bu tür önlemlerin uygulanmakta oldu¤u
uluslararas› insani hukuk, özellikle de dört Cenevre Konvansiyonu ve iki Protokol,
insan haklar› hukuku, özellikle de ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisi ve Siyasi ve
Medeni Haklar Uluslararas› Sözleßmesi ile uyumlulu¤unu garanti alt›na almas›
önem taß›maktad›r. Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararas› Sözleßmesine göre
kißiler belirli haklar›ndan hiçbir koßulda yoksun b›rak›lamazlar. (Ayr›ca bkz. 1820. Bölümler).
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Ulusal güvenlik siyasetinin olußturulmas›
aßamalar›nda parlamentonun rolü
Parlamento söz konusu oldu¤unda ulusal güvenlik siyasetinin tart›ß›lmas›, gelißtirme, karar
alma, uygulama ve de¤erlendirme olarak tan›mlanabilecek dört aßamal› bir süreç halinde
düßünülmelidir. Yürütmenin bu siyaseti belirleme ve uygulama sorumlulu¤una bir müdahalede
bulunulmamas› gerekirken bu süreç mümkün oldu¤unca ßeffaf ve kat›l›mc› olmal›d›r.
Güvenlik sektörünün kendisi ve askeri-endüstri kompleksi de dahil olmak üzere bu siyaset
üzerinde etkiye sahip olanlar›n tümü aras›nda bir dengeye ulaß›lmal›d›r.
Bütün bu aßamalarda parlamenterler, halk›n güvenlik kayg› ve beklentileri hakk›nda
yürütmeyi bilgilendirmek için mevcut mekanizmalardan yararlanmal›d›rlar: sözlü ve
yaz›l› sorular, tezkereler, araßt›rma ve sorußturmalar, komisyon oturumlar›, "beyaz
kitaplar", bakanlara ve dairelere yap›lan yaz›l› aç›klamalar. (Güvenlik sektöründe
uygulanmakta olan parlamento mekanizmalar› için ayr›ca bkz. 14. Bölüm)

Gelißtirme
Tüm parlamenter sistemlerde yeni bir ulusal güvenlik siyasetinin gelißtirilmesi aßamas›nda
parlamentolar s›n›rl› bir role sahiplerdir. Bu görev öncelikle hükümetin yetkili mercilerince
yerine getirilir. Bununla birlikte mevcut siyasetin halk›n gereksinim ve isteklerini yans›t›p
yans›tmad›¤›n›n tespitinde ve gerekti¤inde güvenlik siyasetinin gözden geçirilmesinin
talebinde parlamento ve parlamento üyeleri son derece önemli bir rol oynayabilirler.
‹deal olan, parlamentonun rolünün yaln›zca kabul ya da reddedebilece¤i belgelerin
kendisine sunulmas›yla s›n›rl› olmamas›d›r. Sürecin daha baßlang›c›nda haz›rlanmakta
olan siyaset belgeleri ve mevzuatlara (parlamentodaki siyasal görüßlerin çeßitlili¤ini
yans›tacak) bir girdi sa¤lanmas› amac›yla parlamentonun yetkili komisyonlar›na
dan›ß›lmas› gerekmektedir. Bu, sadece halk›n kayg›lar›n›n daha sürecin baßlang›c›nda
aktar›lmas›n› mümkün k›lmakla kalmaz siyaset belgesi onay için sunuldu¤unda
parlamentoda daha olumlu bir atmosfer ve tart›ßman›n gerçekleßmesini de güvence
alt›na al›r. Ulusun en yüksek ç›karlar›, parlamentoda ço¤unluk ve muhalefet aras›ndaki
iktidar ilißkilerini aßmal› ve ulusal güvenlik belgesinin demokratik bir biçimde ele
al›nmas›na bir engel olußturmamal›d›r. Bu ruh içinde parlamento, kendisine sunulan
belgede de¤ißiklikler önerebilmelidir.

Karar alma
Parlamento, karar alma aßamas›nda çok önemli bir role sahip olabilir ve olmal›d›r da.
Bilhassa ulusal güvenlik siyaseti belgesi parlamentoya iletildi¤i andan itibaren art›k
"parlamentonun mülkiyeti" ve do¤rudan sorumlulu¤u alt›ndad›r. Bu yüzdendir ki söz
konusu belge üzerinde derinlemesine bir çal›ßma yap›labilmesi için yeterince zaman
ayr›lmal› ve aceleye getirilmesinden kaç›n›lmal›d›r.
Parlamento, hükümet taraf›ndan önerilen yeni siyaseti ve mevzuat› kabul edebilir,
reddedebilir ya da baz› de¤ißiklikler de önerebilir. Yine bu aßamada da parlamento,
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inisiyatifi eline almal›, nüfuzunu sergileyebilmeli ve sunulan belgeden hoßnut de¤ilse
de¤ißiklikler önerebilmelidir. Parlamentoda yürütülecek tart›ßmalar ve karar alma
sürecinde yöneltilebilecek sorulara bu bölümün önceki sayfalar›nda yer verilmißtir.
Bu aßamada parlamento etkisini en fazla bütçe tahsisi konusunda kullan›r. (Mali
kaynaklar konusunda daha fazla bilgi için bkz. VI. K›s›m). Söz konusu etki, parlamentonun
ilgili komisyonunun ayr› bir oturum düzenlemek ve bütçe tahsisi yap›lacak her kalemin
yan› s›ra güvenlik siyasetinin bütününe dair oylama yapmakla görevlendirmesi ile de
oldukça artt›r›lm›ß olur. Savunma planlar›, incelenmek üzere yeterli zaman tan›narak
olußturulmal› ve talep edilen bütçe ile ba¤lant›s› aç›kça ortaya konulmal›d›r.
Nihai olarak benimsenen siyasetin meßruiyetinin güvence alt›na al›nmas›nda, bu
siyasete kamu deste¤inin sa¤lanmas› ve artt›r›lmas›nda parlamento etkin bir rol
üstlenebilir. Bu nedenle parlamentoda güvenlik meseleleriyle ilgili yürütülen tart›ßmalarda
ßeffafl›k elzemdir. Ayr›ca kamu ve medyan›n parlamento oturum ve tart›ßmalar›n› takip
edebilmesi de son derece önemlidir.

Uygulama
Parlamentonun ulusal güvenli¤e ilißkin sorumlulu¤u, siyaset belgesinin ve hatta ilgili
bütçenin benimsenmesi ile son bulmaz. Aksine onun gözetim ve denetim ißlevleri bu
aßamadan sonra daha da güçlendirilmelidir. Uygulama aßamas›nda parlamento, elinde
bulunan tüm araçlarla (bkz. 14. Bölüm) ve Say›ßtay gibi baßka denetim kurumlar›n›n
da yard›m›yla (bkz. 24. Bölüm) hükümet faaliyetlerini yak›ndan izlemelidir. Parlamento,
özellikle ilgili bütçe tahsisine ilißkin kararlar› yoluyla etkili olabilir. Parlamento ayr›ca
performans ve riayet denetimlerini yürüten dairelerin teknik ve profesyonel aç›dan
yetkinliklerini de gözden geçirmelidir.
Hükümet tasarruflar›n›n parlamento taraf›ndan onaylanmas›n›n gerekli oldu¤u köklü
de¤ißimlerin ya da krizlerin yaßand›¤› durumlarda parlamento müdahalede bulunabilir.
Yurt d›ß›na asker gönderilmesi (bkz. 22. Bölüm) ve ola¤anüstü hal ilan› (bkz. 18.
Bölüm) bu durumlara örnek olarak verilebilir. Buna ek olarak hükümet ciddi hatalar
yapt›¤›nda da parlamento müdahale edebilir. Hükümete sorular yöneltebilir, daha
vahim durumlarda da özel bir sorußturma talep edebilir.

Genel de¤erlendirme ve ç›kar›lan dersler
Demokratik bir ortamda hükümet, uygulad›¤› siyasetin geçerlili¤ini de¤erlendirmek ve
bu de¤erlendirmenin nicel ve nitel sonuçlar›n› parlamentoya sunmakla sorumludur.
Parlamento söz konusu oldu¤unda böylesi bir de¤erlendirme, ilgili bütçenin
uygulanmas›na ilißkin say›sal ve performans denetimini de kapsamal›d›r. Bu, gecikmiß
say›labilecek bir de¤erlendirme olsa da mevcut siyasetin onaylanmas› ya da yeni bir
siyasetin gelißtirilmesini mümkün k›labilece¤inden dikkate de¤erdir. Sivil toplumun
dinamik oldu¤u yerlerde hükümet d›ß› örgütler de kendi de¤erlendirmelerini yapabilirler.
Bar›ß misyonlar›, büyük ve maliyetli silah sistemleri, savunma bakanl›¤›n›n personel
al›m sistemleri (özellikle askere alma) bunlara örnek olarak gösterilebilir. Parlamentolar
ayr›ca özel performans denetimlerini gerçekleßtirmek üzere dan›ßmanlar da
görevlendirebilirler.
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Güvenlik siyaseti
Ulusal güvenlik siyaseti, operasyonel doktrinler, savunma planlar› ve bütçe
talepleri aras›nda mant›kl› ve aç›klanabilir bir ba¤lant› bulunmas›n› temin edin.
Gerekti¤inde (baßka ülkelerde benzer koßullarda uygulanan siyasetlerle
karß›laßt›rd›ktan sonra) hükümetin güvenlik siyasetinin geçerlili¤i ve/ya da bu
alandaki son gelißmeler ›ß›¤›nda (evrilen güvenlik siyaseti ve aktörleri hakk›nda
bkz. 1. Bölüm) güncelleßtirilmesine dair parlamentoda sorular yöneltin.
Parlamento, ulusal güvenlik siyasetinin gelißtirilmesi, karar al›nmas›, uygulanmas›
ve de¤erlendirilmesi süreçlerinde parlamentonun tüm bu aßamalardaki rolünü
belirleyerek yasa ç›karmal›d›r.

Yöneltilecek sorular
Ulusal güvenlik siyasetinin tan›mlanmas› ya da yeniden tan›mlanmas› sürecinde
"Ulusal Güvenlik Siyasetine Dair Sorular" baßl›kl› 5 Nolu Kutucukta belirtilen
sorular›n ço¤unlu¤unun yöneltilmesini temin edin.
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5. Bölüm

Ulusal güvenlik siyaseti ve
uluslararas› düzenlemeler
Uluslararas› ilkeler
Uluslararas› anlaßmalar, ulusal güvenlik siyasetinin tan›mlanmas› seçeneklerini k›s›tlayabilir
ya da genißletebilir. Dünya ülkelerin büyük ço¤unlu¤u Birleßmiß Milletler, üyesi oldu¤undan
BM Þart›n›n 2.3 ve 2.4. maddeleriyle ba¤l›d›rlar. Bu maddelere göre:
"Tüm üyeler, uluslararas› nitelikteki uyußmazl›klar›n›, uluslararas› bar›ß
ve güvenli¤i ve adaleti tehlikeye düßürmeyecek biçimde, bar›ßç› yollarla
çözerler. "
"Tüm üyeler, uluslararas› ilißkilerinde gerek herhangi bir baßka devletin
toprak bütünlü¤üne ya da siyasal ba¤›ms›zl›¤a karß›, gerek Birleßmiß
Milletler'in Amaçlar› ile ba¤daßmayacak herhangi bir biçimde kuvvet
kullanma tehdidine ya da kuvvet kullan›lmas›na baßvurmaktan kaç›n›rlar."
Bununla birlikte birçok yerleßik uluslararas› ilke bu konuda baßvurulacak bir çerçeve
sunabilir. Birleßmiß Milletler Genel Kurulunun devletler aras› ißbirli¤i ve dostane ilißkilerle
ilgili uluslararas› hukuk ilkeleri hakk›ndaki 2625 (XXV) nolu Deklarasyonu (1970), BM
Þart›n›n sahih bir yorumu olarak kabul edilir ve bu nedenle de tüm üye devletler için
ba¤lay›c› özelli¤e sahiptir. Bu deklarasyonda birbirinden ayr›lamaz ve eß de¤erde sekiz
ilke beyan edilmektedir:
I. ‹lke:

Kuvvet kullanma tehdidinden ya da kuvvet kullan›m›ndan kaç›nma.

II. ‹lke:

Uluslararas› uyußmazl›klar›n bar›ßç› yollarla çözümü.

III. ‹lke: Devletlerin toprak bütünlü¤ü ve s›n›rlar›n›n ihlal edilemezli¤i.
IV. ‹lke: Halklar›n kendi kaderlerini tayin ve uluslararas› olarak tan›nan ve güvence
alt›na al›nan s›n›rlar dahilinde bar›ß içinde yaßama hakk›.
V. ‹lke:

Devletlerin egemen eßitli¤i ve iç ißlerine müdahale edilmemesi.

VI. ‹lke: ‹nsan haklar›na sayg›.
VII. ‹lke: Devletler aras› ißbirli¤i.
VIII. ‹lke: Uluslararas› hukuka uygun olarak üstlenilen yükümlülüklerin iyi niyetle yerine
getirilmesi.
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Çok tarafl› güvenlik ve savunma anlaßmalar›
Güvenlik alan›nda çok tarafl› bir dizi anlaßma mevcuttur. Bu anlaßmalar ßu ßekilde
gruplara ayr›labilir (bu s›ralama kapsaml› bilgi vermeyip yaln›zca her kategoriye ait
anlaßmalara örnekler sunmaktad›r):
Dünya güvenli¤ini düzenleyen anlaßmalar: Birleßmiß Milletler Þart›
Uluslararas› olan ve olmayan silahl› çat›ßmalar› düzenleyen uluslararas› insani
hukuka dair uluslararas› anlaßmalar: Dört Cenevre Konvansiyonu, 1949 ve iki Ek
Protokolü, 1977.
Farkl› silahlanma tür ve rejimleriyle ilgili uluslararas› anlaßmalar: Antibalistik Füze
Anlaßmas›, Stratejik Silahlar›n ‹ndirimi Anlaßmas›, Kara May›nlar› Konvansiyonu,
Tlatelolco Anlaßmas› gibi.
Bölgesel örgütler olußturan ve güvenlik meseleleriyle k›smen ilgili olan uluslararas›
anlaßmalar: Amerikan Devletleri Örgütü Þart›, Avrupa Birli¤i Anlaßmas›, Avrupa Güvenlik
ve ‹ßbirli¤i Komisyonunun Nihai Kanunlar›- CSCE-AG‹K, Afrika Birli¤i Anayasal Kanunu.
Askeri ißbirli¤i ve karß›l›kl› savunma yard›m›na dair bölgesel anlaßmalar: NATO
Anlaßmas›, Bar›ß ‹çin Ortakl›k Anlaßmas›, Bat› Avrupa Birli¤i Anlaßmas›, Amerikan
Karß›l›kl› Yard›m Anlaßmas›.
Devletlerin bu tür uluslararas› güvenlik anlaßmalar›n› onaylama gerekçeleri, uluslararas›
ve bölgesel güvenli¤in güçlendirilmesi ve devletler aras›ndaki ikili ve çok tarafl› ißbirli¤inin
artt›r›lmas› amac›yla uluslararas› davran›ß ilkelerini tan›mlamakt›r. Normal ßartlarda,
d›ßißleri bakanl›¤› kanal›yla müzakere süreçlerine yürütme öncülük eder.

‹ki tarafl› dostluk, ißbirli¤i ve karß›l›kl› askeri yard›m
anlaßmalar› ve sözleßmeleri
Bir devletin güvenlik siyasetinin belirlenmesinde iki tarafl› anlaßmalar da merkezi bir
role sahiptir. Yaln›zca iki devletin taraf oldu¤u bu tür anlaßmalar›n hükümleri, ilgili
ülkelerin kendine özgü de¤erleri, ßartlar› ve gereksinimlerine en yak›n biçimde
uyarlanabilmesi amac›yla müzakere edilebilir. Eski Sovyetler Birli¤i ile ABD aras›nda
imzalanan stratejik silahlar›n indirimi anlaßmalar› (START) buna örnek olarak verilebilir.
Bu anlaßmalar, ülkeler aras›nda dostluk ve sald›rmazl›¤›n ifadesi olarak görülmekle
kalmaz (Rusya ile Ermenistan aras›nda A¤ustos 1997'de imzalanan iki tarafl› Dostluk,
‹ßbirli¤i ve Karß›l›kl› Yard›m Anlaßmas› gibi) baz› durumlarda yabanc› topraklarda asker
ve silah konußland›r›lmas› izni de dahil olmak üzere askeri ißbirli¤inin uygulama alanlar›n›n
belirlenmesine yard›mc› olur. Rusya 1990'larda eski Sovyetler Birli¤i cumhuriyetleri ile
askeri ißbirli¤ine dair bir çok ikili anlaßma imzalam›ßt›.
Bu anlaßmalar ayr›ca ihtiyaç duyuldu¤unda somut askeri yard›m› da kapsayabilir. Bu
aç›dan 1994 Demokratik Ortakl›k Þart›, 1992'de imzalanan ve ikili askeri ilißkilerin
gelißtirilmesinin yolunu açan ABD-Kazakistan Anlaßmas›n›n devam› olarak görülebilir.

33

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

Sonuç olarak iki tarafl› anlaßmalar, d›ß güvenlik siyasetinin ana hatlar›n›n belirlenmesi,
di¤er ülkelerle dostane ilißkilerin gelißtirilmesi ve somut sorunlar›n çözülmesinde
kullan›labilecek bir araç olarak düßünülebilir. Bu tür anlaßmalar› onaylarken parlamentolar
ço¤unlukla geleneksel çok tarafl› güvenlik anlaßmalar›na k›yasla daha belirleyici bir
konumda bulunurlar ve yürütme organ›n›n görüßece¤i metinlerde de¤ißiklik önermek
için daha geniß bir perspektife sahip olurlar.

Parlamento ve kamu kat›l›m›n›n önemi
Uluslararas› anlaßmalar›n onaylanmas› sürecine kamu ve parlamento kat›l›m›n›n yayg›n
bir uygulama haline dönüßmedi¤i ülkelerde bu kat›l›m, halk deste¤inin artt›r›lmas›
aç›s›ndan teßvik edilmelidir. ‹lke olarak bir demokraside yürütme, parlamentonun bilgisi
ve r›zas› olmadan gizli sözleßmeleri ve iki tarafl› anlaßmalar› akdedemez. Ülkenin
egemenli¤ini, toprak bütünlü¤ünü ve uluslararas› statüsünü etkileyen uluslararas›
sözleßmeler, mutlaka parlamentoda tart›ß›lmal› ve onaylanmal›d›r.
‹sviçre gibi kimi ülkelerde önemli anlaßmalar halk›n onay› için referanduma götürülür.
Bu yolla sivil toplumun ülkenin d›ß politikas›ndaki büyük de¤ißikliklerde söz hakk› olmas›
güvence alt›na al›n›r. ‹sviçre'de referandum süreci (bkz. 6 Nolu Kutucuk) onaylama
sürecini önceler.
6 Nolu Kutucuk

Do¤rudan demokrasi ve uluslararas› anlaßmalar ve di¤er
önemli sözleßmelerin onaylanmas›: ‹sviçre örne¤i
‹sviçre'de Federal Parlamento, Federal Konsey (hükümet) ve halk, uluslararas›
sözleßmelerin onaylanmas› sürecinde yer al›rlar. Ülke için önemli addedilen anlaßmalar
yaln›zca parlamentonun de¤il halk›n tart›ßmas›na da aç›l›r. Toplum, müzakere edilmiß
anlaßmalar hakk›ndaki görüßünü referandum yoluyla aç›klayabilir. Yine referandum
yoluyla toplum, Federal Konseye yeni anlaßmalar müzakere etmeye baßlamas› ya da
son vermesi konusunda izin verebilir. Hükümet, bir "kolektif güvenlik örgütüne ya da
bir uluslarüstü toplulu¤a" girmek isterse de referandum gereklidir. (Federal Anayasan›n
140.b maddesi)
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Anlaßma müzakereleri
Parlamento ve ilgili komisyonlar›n›n,
- görüßme heyetlerine farkl› siyasal e¤ilimlerden milletvekillerini alarak müzakere
süreçlerine kat›l›mlar›n›;
- sivil toplumdan özellikle de ilgili araßt›rma ve o alana dönük çal›ßan gruplardan
tavsiye almalar›n›;
- halk›n kayg› ve isteklerinin dikkate al›nmas›na imkan verecek biçimde görüßlerini
hükümete resmi olarak ve zaman›nda iletebilmelerini temin edin.

Etki de¤erlendirmesi
Bir anlaßman›n (gerek orta gerekse uzun vadede) siyasi, ekonomik, toplumsal,
çevresel ve di¤er potansiyel etkilerinin ayr›nt›l› bir analizinin parlamentoya
sunularak tart›ß›lmas›n› temin edin.

Onaylama
Anlaßman›n onay›n›n parlamentodan makul bir zaman zarf›nda talep edilmesini
temin edin;
‹ç hukukla onaylanacak uluslararas› anlaßman›n tutarl› olmas›n› temin edin.
Bunu, ya ulusal yasalarda de¤ißiklik yaparak ya da gerekiyorsa ve mümkünse
onaylanacak uluslararas› sözleßmeye çekince koyarak ya da yorumlay›c› hükümler
ekleyerek gerçekleßtirebilirsiniz.

Çekince ve yorumlay›c› hükümlerin gözden geçirilmesi
Ülkenizin koydu¤u çekince ve yorumlay›c› hükümlerin geçerlili¤inin, ulusal
güvenlik siyasetinin düzenli gözden geçirilmesinin bir parças› olarak gözden
geçirilmesini temin edin.
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6. Bölüm

Sivil toplum ve medyan›n rolü

Güvenlik sektörü, gitgide daha geniß ve karmaß›k bir alan haline gelmektedir. Bu nedenle
güvenlik sektörünün etkin gözetiminde onlara yard›mc› olacak ve gereksinim duyduklar›
kaynak ve uzmanlaßm›ß kadronun eksikli¤i parlamenterler için gittikçe daha büyük bir
zorluk haline gelmektedir. Sonuçta parlamento, hükümetten hesap sorma yetkisini
elinde bulundursa da onun rolünü tamamlay›c› bir çok kurum ortaya ç›kt›. Bu ba¤lamda
gerek sivil toplum gerekse medya, parlamentonun çizdi¤i çerçeve dahilinde güvenlik
sektörünün parlamenter gözetimine katk›da bulunabilirler.

Sivil toplum
Sivil toplum terimi, bir yandan resmi kurumlar di¤er yandan da birey ve topluluklar›n
özel hayatlar› aras›nda yer alan özerk örgütlere tekabül eder. Gönüllü derneklerden
toplumsal hareketlere dek (farkl› toplumsal ç›kar ve etkinlik alanlar›n› temsil eden çok
çeßitli örgüt ve gruplar gibi) çok geniß bir yelpazeyi kapsar. ‹leriki sayfalarda sivil toplumun
güvenlik sektörünün hesap verilebilirli¤inin güvence alt›na al›nmas›nda neden bir rol
üstlenmesi gerekti¤i, bu rolün neleri kapsad›¤› ve sivil toplumun parlamenter gözetime
katk›lar›n›n neler olabilece¤i konular›na yer verilecektir.

Sivil toplum ve demokrasi
Sivil toplum, demokratikleßme süreci için hem önemli hem de bu sürecin ifadesi olarak
yerleßmiß demokrasilerin ißleyißinde gittikçe güçlenen ve artan bir rol oynamaktad›r.
Sivil toplum, siyasi liderlere kamu harcamalar› ve devlet politikalar› hakk›nda karar
verirken birbiriyle rekabet halinde olan çok çeßitli talep ve ç›karlar›n göz önünde
bulundurulmas› gerekti¤ini hat›rlat›r. Bu nedenledir ki dinamik bir sivil toplum, demokrasinin
temel gereklerinden biridir. Böylesi bir sivil toplum, devlet iktidar› karß›s›nda bir karß›
a¤›rl›k olußturma, otoriter e¤ilimlere direnme ve ço¤ulcu do¤as›ndan ötürü devletin
küçük bir zümrenin ç›karlar›n›n arac› olmas›n› engelleme potansiyeline sahiptir.

Sivil toplum ve güvenlik sektörü
Akademik kurumlar, düßünce kurulußlar› (think-tank), insan haklar› örgütleri ve siyaset
odakl› hükümet d›ß› örgütler gibi sivil toplum gruplar›, güvenlik sektörüne ilißkin karar
ve siyasetleri etkin bir ßekilde etkilemeye çal›ßabilirler.
Hükümetler, bu sivil toplum örgütlerinin ulusal güvenlik, silahl› kuvvetler, polis ve istihbarat
konular›ndaki kamusal tart›ßmaya kat›l›mlar›n› teßvik edebilirler. Bu tart›ßmalar, hükümetin
ßeffafl›¤›n› daha da artt›racakt›r.
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Hükümet d›ß› örgütlerin ve güvenlik sektörüyle ilgili araßt›rma
kurulußlar›n›n özel rolleri ve sa¤lad›¤› girdiler
Hükümet d›ß› örgütler (HDÖ), genellikle toplumun belirli konulara ilißkin istek ve ç›karlar›n›
temsil etmeyi amaçlayan özel ve kâr amac› gütmeyen kurulußlard›r. Araßt›rma kurulußlar›
ise ya hükümetten ba¤›ms›z ya da devlet yard›m› almalar› dolay›s›yla hükümetle ilißkide
olan örgütlerdir.
HDÖ'ler ve araßt›rma kurulußlar›, güvenlik sektörünün parlamenter ve demokratik
gözetimine ßu yollarla katk›da bulunabilirler:

3

Güvenlik sektörü, askeri meseleler ve savunma konular› hakk›nda ba¤›ms›z
analizler ve bilgilerin parlamento, medya ve kamuya yayarak;

3

Güvenlik sektöründe hukukun üstünlü¤ü ve insan haklar›na sayg›y› yak›ndan
izleyerek ve teßvik ederek;

3
3

Toplumun tamam› için önemli olan güvenlik meselelerini siyasi gündeme taß›yarak;
E¤itici dersler ve seminerler yoluyla parlamentonun yetkinli¤i ve kapasitesinin
artt›r›lmas›na katk›da bulunarak;

3

Hükümetin güvenlik siyaseti, savunma bütçesi, tedarik ve kaynak seçenekleri
hakk›nda alternatif uzman görüßü sunarak, bu konulardaki kamusal tart›ßmay›
destekleyerek ve farkl› siyaset seçenekleri olußturarak;

3

Ulusal güvenlik siyaseti kararlar› ve bu kararlar›n uygulanma biçimleri hakk›nda
geri bildirim sa¤layarak;

3

Kamuyu e¤iterek ve kamusal alanda alternatif tart›ßmalar›n do¤mas›na yard›mc›
olarak.

Latin Amerika'da sivil toplum taraf›ndan yap›lan müdahaleler, güvenlik sektörünün
gözetiminde hükümet d›ß› örgütlerin ve araßt›rma kurulußlar›n›n üstlenebilecekleri rollerin
çeßitlili¤ini göstermektedir (bkz. 7 Nolu Kutucuk).
7 Nolu Kutucuk

Latin Amerika'da sivil toplum:

Sivil toplum örgütlerinin rol ve önemine dair aç›klay›c›
ve pratik bilgiler
Latin Amerika'da yeni seçilen sivil hükümetler silahl› kuvvetleri yeniden yap›land›rmay›
hedefledi¤inden 1980'ler ve 1990'lar›n sonlar›nda sivillerle askerler aras›ndaki
diyalogun gelißtirilmesi amac›yla birçok sivil toplum örgütü kuruldu. Bu diyalog,
silahl› kuvvetlerin izolasyonunun sona ermesine ve sivil toplum, seçilmiß görevliler
ve üst düzey askeri yetkililer aras›nda mesleki fikir al›ßverißinin baßlamas›na yard›mc›
oldu. Güvenlik ve savunma konular›nda önemli bir sivil uzmanl›k ve teknik yard›m
kayna¤› olarak hizmet veren ve askeri politikalar ve bütçelerin incelenmesinde
büyük sorumluluklar üstlenen bu gruplar, o zamandan bu yana daha büyük roller
üstlendiler.

Í
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Örnekler
‹lk örnek olarak Arjantinli sivil toplum örgütü SER en 2000'den söz edebiliriz. 1990
y›l›ndaki askeri darbe girißiminin ard›ndan kurulan SER en 2000, baßlang›çta sivil
toplum, siyasal partiler ve askeriye aras›nda dilayogun gelißtirilmesi için bir platform
olmay› amaçlad›. Bu diyaloglar, SER en 2000'in gelecekteki savunma siyasetinin
çerçevesini olußturan temel yasa maddelerinin taslaklar›n›n olußturulmas›nda sivil
bir katk›da bulunmas› için önemli bir temel olußturdu.
Benzer bir ßekilde Dominik Cumhuriyeti'nde FLACSO'nun bir parças› olan güvenlik
ve savunma uzmanlar›, polis reformu için askerlerle birlikte bir yasa tasar›s› haz›rlad›
ve sonras›nda tasar› hükümette ve Kongre'de incelenirken tavsiyelerde bulundu.
Latin Amerika'daki birçok grup, yasama meclislerinin askeri faaliyetleri gözetiminde
insani ve teknik kapasitelerinin gelißtirilmesi için ulusal kongrelerinde savunma ve
güvenlik komisyonlar›yla yak›n ißbirli¤i içinde çal›ßt›lar.
Peru'lu grup Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos (IDEPE), kongre üyelerinin
yan› s›ra savunma komisyonlar›nda yer alanlara askeri bütçenin ele al›nmas› ve
idaresi konular›nda e¤itim verdi.
Guatemala'da ise FLACSO, istihbarat teßkilat›n›n reformu ve askeri hizmet gibi
konular da dahil orduyu etkileyen birçok yasan›n tetkiki ve ele al›nmas›nda kongreye
yard›m etti.
Sivil uzmanl›¤›n eksikli¤i
Latin Amerika'da savunma ve güvenlik alanlar›nda sivil uzmanl›k hâlâ yeterli düzeyde
de¤ildir. Sivil uzmanlar›n say›s›n›n yetersizli¤i, ordunun gözetiminden sorumlu
yürütme ve yasama organlar›n›n etkinli¤ini azaltan bir faktör olmußtur. Bununla
birlikte k›sa vadede sivil toplum örgütleri, resmi kurumlara yard›m ederek ve gitgide
daha da artan say›da yurttaß› e¤iterek bu boßlu¤un doldurulmas›na katk›da
bulunabilirler.
Bilgi a¤›
Bu amaçla SER en 2000, yak›n zamanda savunma ve güvenlik konular›na e¤ilen
düßünce kurulußlar› ve hükümet d›ß› örgütler aras›nda bölgesel bir bilgi a¤› olußturdu.
Güvenlik ve savunmaya ilißkin bir materyal ve mevzuat veritaban› haz›rlayan bu
bilgi a¤› RESDAL (www.ser2000.org.ar), sivillere araßt›rma programlar› ve örgütü
ziyaret imkanlar› sunmaktad›r.
Kaynak: Chris Sabatini, National Endowment for Democracy,
Washington DC, 2002

Medya
Ba¤›ms›z medya genellikle yurttaßlar ve temsilcilerinin karar alma mekanizmalar›
hakk›nda yeterli bilgi sahibi olmalar›na yard›mc› olur. Devletin üç ana erkinin faaliyetlerinin
gözetimine katk›da bulunan medya, kamuda tart›ßmaya aç›lan meselelerin içerik ve
kalitesini de etkileyebilir. Bu faaliyetleriyle de hükümeti, iß dünyas›n›, akademi ve sivil
toplumu etkiler. Bu yüzden ba¤›ms›z medya, demokrasinin kilit önemdeki unsurlar›ndand›r.
8 Nolu Kutucuk, hükümetlerini eleßtirmeye çal›ßan gazetecilerin karß› karß›ya kalabilecekleri
büyük sorunlardan bahsetmektedir. Gazetecilerin güvenli¤inin garanti edilmesi, bas›n
özgürlü¤ünün olmazsa olmaz koßullar›ndan biridir.
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Yeni tür savaßlar: bas›n özgürlü¤ü için zor zamanlar
"Dünya insanlar›n›n yaklaß›k üçte biri hâlâ bas›n özgürlü¤ünün bulunmad›¤› ülkelerde
yaßamakta. (...) Bu noktada savaß bölgelerinde öldürülen ya da gazeteci olmalar›na
bak›lmaks›z›n hedef al›nan gazetecilerle hassas konulardaki yaz› ve araßt›rmalar›ndan
dolay› ve keyfi davran›ßlar, zimmete para geçirme, haks›zl›k, suç ve ßantajlar› aç›¤a
ç›kard›klar› için kasten öldürülen gazeteciler aras›nda bir ayr›m yapmak gerekiyor.
Eskinin düzenli ordular› aras›nda de¤il de etnik, ideolojik, dini ya da yaln›zca mücrim
ç›karlar do¤rultusunda yap›lan yeni tür savaßlar, gazetecili¤i çok daha tehlikeli hale
getirdi. Ancak gazetecilerin bu çat›ßmalarda ölmeleri ya da yaralanmalar› her zaman
tamamen kaza eseri de¤ildir. Bazen düzenli ordulara mensup savaßç›lar da eylemlerinin
bu istenmedik tan›klar›n› bilerek hedef almaktalar."
Kaynak: Y›ll›k rapor 2002, S›n›r Tan›mayan Gazeteciler

Resmi kurumlardan ba¤›ms›z olmad›¤› ülkelerde medya, kolayl›kla yöneticiler
taraf›ndan propaganda amac›yla suiistimal edilebilir. Böylesi durumlarda medyan›n
güvenlik sektörünün ßeffafl›¤› ve demokratik gözetimine katk›da bulunmas› mümkün
olmayacakt›r.
‹nternet kullan›m›n yayg›nlaßmas›yla halk›n resmi bilgilere erißim imkan› büyük ölçüde
artt›. Geçti¤imiz on y›lda daha fazla ßeffafl›¤a, halka hesap verilebilirli¤e ve resmi
bilgilerin erißilebilir olmas›na dönük bir e¤ilim gözlemlenmekte. Bu e¤ilim, yurttaßlar›n
daha fazla bilgi edinmelerine, önemli siyasi konularda kamusal tart›ßmalar›n kalitesinin
artmas›na ve sonuçta daha iyi bir yönetißimin ortaya ç›kmas›na katk›da bulundu¤undan
teßvik edilmelidir. Öte yandan, internetin bir sak›ncas›, ›rkç›l›k ve antisemitizm gibi
düßünceleri yaymak üzere aß›r› gruplarca kullan›labilmesidir. Son zamanlarda yaßanan
baz› çat›ßmalarda radyo istasyonlar› gibi di¤er haber kaynaklar›, aß›r› gruplar için
platform ißlevi gördü ve toplumun farkl› kesimleri aras›nda kin ve nefret ortam›n›n
do¤mas›na neden oldu.

Güvenlik meselelerine dair bilgilerin
toplanmas› ve yay›lmas›
Demokratik ve iyi yönetißim söz konusu oldu¤unda medyan›n güvenlikle ilgili konularda
kamu yarar›na bilgi toplama ve yayma hakk› ve do¤ruluk, gerçeklik tarafs›zl›k ilkelerine
uygun habercilik yapma sorumlulu¤u vard›r.
Bundan ötürü medya, bilgilenme ve siyasi süreçlere kat›lma hakk› olan yurttaßlara
parlamento ve hükümetin kararlar›n› ve politikalar›n› anlatmalar›na yard›mc› olabilir.
Örne¤in güvenlik alan›nda görevli kißiler, benimsenen güvenlik siyaseti, yurt d›ß›nda
asker konußland›r›lmas›, askeri doktrin, silah tedariki ve ilgili anlaßma ve sözleßmeler,
aktörler, güvenli¤e dair gelecekte karß›laß›labilecek zorluklar ve ilgili tart›ßmalar
hakk›nda bilgi sa¤layarak medya, halk›n bilgi edinme hakk›na katk›da bulunabilir.
Öte yandan, gizli bilgiler söz konusu oldu¤unda d›ßar›dan ya da kendi içinden
kaynaklanan sansürle karß›laßabilir.
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Medya ve güvenlik meselelerine ilißkin mevzuat
Her ülke bas›n özgürlü¤ü hakk›nda kendi mevzuat›n› belirler. Bas›n özgürlü¤ü ilkesine,
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisinin 19. maddesinde ßu ßekilde yer verilir:
"Her insan›n, düßüncelerini özgürce aç›klamaya hakk› vard›r. Bu hak
düßüncelerinden ötürü rahats›z edilmemek, ülke s›n›rlar› sözkonusu
olmadan, bilgi ve düßünceleri, her türlü araç ve yollarla aramak, elde
etmek ve yaymak hakk›n› gerektirir."
Bu özgürlü¤ün nas›l sa¤lanabilece¤i ve korunabilece¤i konusunda uluslararas› anlamda
fikir birli¤ine var›lm›ß yol gösterici kurallar bulunmamakla birlikte yukar›da sözü edilen
uluslararas› ilke, güvenlik meseleleriyle ilgili herhangi bir k›s›tlamaya gönderme
yap›lmaks›z›n kalem al›nm›ßt›r.
9 Nolu Kutucuk

11 Eylül 2001 sonras›nda bas›n özgürlü¤ü
Uluslararas› Bas›n Özgürlü¤ü Günü her y›l 3 may›sta kutlanmakta. 2002 bas›n özgürlü¤ü
gününün oda¤›nda 11 Eylül 2001'de gerçekleßen terörist sald›r›lar›n ard›ndan ülkelerin
ulusal ve uluslararas› güvenli¤i pekißtirmek için alabilecekleri önlemlerin bas›n özgürlü¤ü
üzerindeki olas› etkileri yer ald›.
UNESCO Genel Direktörü Say›n Koïchiro Matsuura'ya göre "hiç ßüphe yok ki temel
haklar›n kullan›m› ile terörizme karß› daha fazla güvenlik ihtiyac› aras›nda bir gerilim
bulunmaktad›r. Öte yandan terörizme karß› yürütülen herhangi bir kampanyan›n baßl›ca
amac›, özgürlüklerimizin güvenli¤i olmal›d›r."
Kaynak: Parlamentolar Dünyas›, Say› 6, May›s 2002, PAB.

Güvenlik meselelerinde halkla iletißim halinde olan
parlamento
‹yi yönetißimin bir ilkesi olan demokratik gözetim, yaln›zca kamunun parlamento
düzeyinde tart›ßmaya aç›lan belli baßl› konular hakk›nda bilgi sahibi olmas›yla etkin
olabilir.
Güvenlik konular›nda kamusal iletißimin etkinli¤i, gerek hükümet gerekse parlamento
taraf›ndan kamuya iletilen bilgilerin zenginli¤i ve do¤rulu¤una ba¤l›d›r. Parlamento,
halk›n olaylar›n gelißimini ve meclisteki karar alma süreçlerinin sonuçlar›n› anlayabilmesi
için kamunun gereken nitelikli bilgiye ulaßmas›na özel bir özen göstermelidir.

Belgelerin kamu için erißilir k›l›nmas›
Parlamento için hükümetle ißbirli¤i halinde ya da yaln›z halk›n bilgi edinmesini sa¤laman›n
en etkin yollar›ndan biri, güvenlik meselelerine dair bilgi ve belgeleri yaz›l› belgeler
ve/ya da kendi internet sitesi kanal›yla halk›n kullan›m›na sunmas›d›r.
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10 Nolu Kutucuk

Parlamentolar›n internet siteleri
2002 may›s ay› itibariyle 180 ülkede 244 tek kamaral› parlamento mevcuttur. (64
parlamento ise iki kamaral›d›r). PAB, 128 ülkede 165 adet parlamenter internet sitesi
belirlemißtir (iki kamaral› baz› parlamentolar›n iki ayr› web siteleri bulunmakta).
PAB Konseyi taraf›ndan 2000 may›s ay›nda kabul edilen «Parlamentolar›n internet
sitelerinin içeri¤i ve yap›s›na dair yol gösterici ilkeler »e PAB'›n web sitesinden
ulaß›labilir: http://www.ipu.org.

Güvenlik sektörü konular›nda kamuya iletilebilecek ve tercihen kolay ulaß›labilir bilgilere
örnek olarak ßunlar verilebilir:

3
3
3

Ulusal güvenlik siyaseti gibi stratejik önemi haiz belgeler;
Savunma bütçesi (gizli fonlar hariç);
Güvenlik sektörüne ilißkin parlamentoda yap›lan belli baßl› tart›ßmalar, kararlar,
tezkereler, yasalara vb. ait bas›n aç›klamalar›;

3

Güvenlik meselelerinde parlamento ve komisyonlarda yap›lan tüm tart›ßma ve
toplant›lar›n tutanaklar› (kapal› kap›lar ard›nda yap›lan toplant›lar hariç); ayr›ca
bu tür kapal› oturumlar›n konu ve iß tan›mlar›na dair raporlar

3
3

Güvenlik konular›nda yürütülen meclis sorußturmalar›yla ilgili yay›nlar;
Tüm güvenlik hizmetlerinin ißleyißine dair y›ll›k meclis raporlar› ya da gözden
geçirmeleri;

3

Ombudsman ya da say›ßtay taraf›ndan güvenlik sektörüyle ilgili kaleme al›nan
raporlar; ombudsman baz› özel sorußturmalara dair raporlar› kamuya
aç›klayamayaca¤›ndan söz konusu raporlar› seçilmiß komisyonlara sunmas›
istenebilir; hükümet, ombudsman ya da say›ßtay›n parlamentoyo sundu¤u
raporlarla ilgili ne yapt›¤›n› aç›klamal›d›r;

3
3

‹ki tarafl› ve çok tarafl› anlaßmalar hakk›ndaki bilgiler;

3

Parlamenterlerin kißisel olarak ya da meclisteki siyasi gruplar›n güvenlik
meseleleriyle ilgili bütçe, uluslararas› ittifaklara kat›l›m, askere alma ve tedarik
gibi konularda nas›l oy kulland›klar›na dair bilgiler;
Bilgilenme özgürlü¤üne dair mevzuat.

Parlamento çal›ßmalar›na halk›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
Parlamento ya da hükümetten kamuya tek tarafl› bilgi ak›ß› yeterli de¤ildir. Parlamento,
güvenlik konular›nda kamuya kendisiyle iletißim kurma imkan›n› vermelidir. ‹ki yönlü bir
iletißim ya da diyalogun sa¤lanmas› ßu bak›mlardan önemlidir:

3
3
3
3

Yurttaßlar aç›s›ndan kat›l›m› ve sürekli gözetimi güvence alt›na al›r;
Halk›n parlamento ißleyißine olan güvenini artt›r›r;
Kötü yönetim uygulamalar› için potansiyel bir denetim imkan› sunar (örne¤in
ombudsman arac›l›¤›yla);
Yasama ve hükümet politikalar› için meßruiyet ve halk deste¤i sa¤lar ve böylelikle
demokratik istikrara katk›da bulunur.
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‹ki yönlü iletißim; parlamentoya dair haberler, parlamento oturumlar› ve denetimi hakk›nda
iletilen bilgiler, televizyondaki tart›ßma programlar› ve parlamentonun araßt›rma hizmetleri
taraf›ndan komisyon üyelerine iletilen özel elektronik haber bültenleri gibi yöntemlerle
pekißtirilebilir.

11 Nolu Kutucuk

Parlamentolar ve medya
"11. Asamble, ulusal parlamentolar› aßa¤›daki amaçlar do¤rultusunda önlem almaya
davet eder:
i.
Komisyon toplant›lar› dahil olmak üzere parlamento çal›ßmalar›n›n daha büyük
bir aç›kl›kla yürütülmesinin sa¤lanmas› ve bunun sadece bir iletißim politikas› sorunu
olarak de¤il ayn› zamanda demokrasinin ißleyißi üzerinde do¤rudan etkileri olan önemli
bir siyasal öncelik olarak düßünülmesi;
ii. Klasik iletißim yöntemleriyle aßa¤›da s›ralanan yeni bilgi teknolojilerinin daha
verimli kullan›lmas›:
a. Medya ve özellikle de meclis muhabirleri için mümkün olan en iyi çal›ßma
koßullar›n›n temin edilmesi;
b. Meclis tutanaklar›n›n ve ayr›ca zab›tlar›n tam metinlerinin süratle yay›nlanmas›
gibi yöntemlerle meclis tart›ßmalar›yla ilgili bilgilerin h›zla yay›lmas›n›n sa¤lanmas›;
c. Halk ve gazetecilerle elektronik ortamda do¤rudan iletißim için online hizmetler
verilmesi;
d. Meclis belgelerine tam erißimin ve böylelikle bir kanun tasar›s›n›n oylanmas›n›n
öncesinde kamuda tart›ß›lmas›n›n sa¤lanmas›;
iii.

‹letißim konusunda uzman kißilerden yararlan›lmas›;

iv.

Hukuki metinlere uzman bilgisi olmayan kißilerin erißiminin artt›r›lmas›;

v. Karar al›m›n›n h›zland›r›lmas› amac›yla prosedürlerin azalt›labilece¤i alanlar›n
belirlenerek ulusal meclislerin siyasal tart›ßmalar›n oda¤›nda olmas›n› sa¤layacak
önlemlerin al›nmas›;
vi. Enformasyon ve iletißim hizmetleri çerçevesinde yasalar› tan›tan ve bu yasalarla
yak›ndan ilgili bas›n ve meslek çevreleri için temel özelliklerini aç›klayan bilgilendirici
dosyalar›n olußturulmas›n›n teßvik edilmesi;
vii. Gazetecilere yönelik olarak onlar› yasama prosedürleri, meclis tutanaklar› ve
parlamentonun uluslararas› kurulußlarla ilißkileri konusunda bilgili k›lmak için seminerlerin
düzenlenmesi. Yerel ve bölgesel gazete ve dergilerin habercileriyle özel olarak
ilgilenilmelidir;
viii. Yurttaßlar›n gerek parlamenterler gerekse parlamento enformasyon hizmetleri ile
interaktif iletißimini sa¤layacak internet üzerinden iletißim a¤lar›n›n olußturulmas›;
ix. Birçok Avrupa ülkesinde, ABD'de ve Kanada'da oldu¤u gibi salt parlamento
çal›ßmalar›na ayr›lm›ß ba¤›ms›z televizyon kanallar›n›n kurulmas›n›n teßvik edilmesi;
x. Tamamen ba¤›ms›z ve yüksek nitelikli haber üretmeye çal›ßan ve piyasa güçlerince
yok edilmekle tehdit edilen medya kurulußlar›na parasal ya da di¤er yollarla yard›m
edilmesi."
Kaynak: Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin 1142 (1997) nolu karar›
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Bir sistemin uzun vadeli demokratik istikrar› aç›s›ndan halk›n kat›l›m› önemli bir unsurdur.
Bu kat›l›m›n seviyesi ülkeden ülkeye farkl›l›k gösterir. Baz› parlamentolarda halk›n
komisyon toplant›lar›na kat›l›m›na izin verilir. Bu, sivil toplum kurulußlar›n›n faaliyetleri
ve yasama sürecine ilgi duyan bireyler için büyük önem teßkil edebilir. Böylesi bir kat›l›m,
komisyon toplant›lar›nda bulunanlara toplant›ya müdahale hakk› tan›masa da yaln›zca
dinleyici olarak kat›l›mlar› bile oldukça de¤erlidir.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Güvenlik siyasetine sivil toplumun katk›s›
Parlamentonun güvenlik meselelerine ilißkin çal›ßmalar›nda sivil toplum
temsilcilerinin katk›lar›ndan yararlanmas›n› sa¤layacak mekanizmalar›n
ißledi¤inden emin olun.
Bu amaçla yetkili kurumlar›n, hükümet d›ß› örgütlerin ve medyan›n güvenlik ve
güvenlikle ilgili di¤er meselelerde yetkili parlamento komisyonlar›n›n çal›ßmalar›na
katk›lar›n› kolaylaßt›racak mevzuat›n kabulünü teßvik edin.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi
Parlamentonun güvenli¤i etkileyen kararlar›nda ve bu kararlar› alma süreçlerinde
etkin bir halkla ilißkiler siyaseti gütmesini temin edin.

Güvenlik ve bas›n özgürlü¤ü aras›ndaki ilißki
Güvenlik meseleleri söz konusu oldu¤unda bas›n özgürlü¤ünün yasada ve
uygulamada korunmas›n› ve bu konuda getirilen k›s›tlamalar›n uluslararas› insan
haklar› ilkelerini ihlal etmemesini temin edin.
‹lgili bilgilenme özgürlü¤ü mevzuat›n›n yürürlükte olmas›n› temin edin.
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7. Bölüm

Güvenlik siyasetinde kad›n-erkek
eßitli¤i perspektifi
Kad›n-erkek eßitli¤i, göreli olarak son zamanlarda kamuoyunda ilgi görmeye ve tart›ß›lmaya
baßlanm›ßt›r. Bu konu art›k güvenlik meselelerinde de önemli bir parametre olarak kabul
görmektedir. Bu yaln›zca mülteciler ve yerlerinden edilmiß kißiler de dahil olmak üzere
silahl› çat›ßmalardan zarar görenlerin büyük ço¤unlu¤unu kad›n ve çocuklar›n
olußturmas›ndan de¤il ayn› zamanda dünya nüfusunun yar›s›na tekabül eden ve
erkeklerle eßit haklara sahip olan kad›nlar›n güvenlik sorunlar›n›n çözümüne büyük
katk›da bulunmalar›ndan dolay›d›r. Kad›nlar›n bilgi ve becerilerinden yararlan›lmas›,
güvenlik sorunlar›na insan merkezli ve insani güvenlik yaklaß›m›yla daha uyumlu
dolay›s›yla da daha sürdürülebilir çözümler üretilmesine yol açar. Bu yüzden güvenlik
siyasetinde kad›n-erkek eßitli¤ini amaçlarken bu amaca iki farkl› aç›dan yaklaßmak
gerekir. Birincisi güvenlik politikalar›, kad›n-erkek eßitli¤i aç›s›ndan "duyarl›" olan konulara
de¤inmeli ve yo¤unlaßmal›d›r. Kad›nlar›n hak ve ç›karlar›na sayg›y› güvence alt›na
almak için olas› tüm çözümler sunulmal› ve gerekli yap›lar olußturulmal›d›r. ‹kinci olarak
güvenlik siyasetiyle ilgili tüm alanlara ve karar alma sürecinin tüm aßamalar›na kad›nlar›n
kat›l›m›n› teßvik etmek elzemdir.

Kad›nlar ve çat›ßmalar›n çözümü
Çat›ßmalar›n sona erdirilmesi, bar›ß›n korunmas› ve inßas›, yaln›zca savaßa ya da silahl›
çat›ßmalara do¤rudan kat›lanlar› (ki bunlar›n büyük ço¤unlu¤u erkektir) kapsamaz.
Buna ra¤men kad›nlar›n bar›ß müzakerelerinde varl›klar› hemen her zaman için marjinal
olagelmißtir. Kad›nlar›n kendi rollerini aßmak ve normalde erkeklerin olan sorumluluklar›
üstlenmek zorunda kald›klar› savaß ve silahl› çat›ßmalar›n sürdü¤ü durumlarda bile bu
böyledir. Ancak ßu da gittikçe daha fazla kabul görmektedir ki kad›nlar çat›ßmalar›n
sona erdirilmesi çabalar›na bilgi, beceri ve perspektifleriyle katk›da bulunmaktad›rlar.
Uygulamada kad›nlar›n karar alma süreçlerine, çat›ßmalar›n sona erdirilmesine ve bar›ß›
destekleyen faaliyetlere do¤rudan kat›l›mlar›, kad›n ve erke¤in toplumda ve çat›ßma
ortamlar›ndaki rolleriyle ilgili geleneksel bak›ß aç›s›nda bir de¤ißimi gerektirmektedir.
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12 Nolu Kutucuk

Bar›ß sürecinde kad›n-erkek eßitli¤i
"Kad›nlar›n ihtiyaç ve rollerini ihmal eden herhangi bir bar›ß sürecinin yapay ve
dolay›s›yla istikrars›z olmas› kaç›n›lmazd›r. " ... "Çat›ßma sonras› geçiß dönemleri
süresince kad›nlar›n güçlendirilmesi, toplumsal ve ekonomik gelißmeyi yeniden baßlatmak
aç›s›ndan önemlidir. Kad›nlar, genellikle farkl› biçim ve alanlarda da olsa t›pk› erkekler
gibi savaßlarda ve silahl› çat›ßmalarda hem kurban hem de aktördürler. Savaßlar boyunca
kad›nlar, daha çok sorumluluk almay› gerektiren roller üstlenebilmektedirler. Bu
de¤ißikliklere karß›n onlar, hem çat›ßmadan yeni ç›km›ß toplumlarda hem de uluslararas›
bar›ß operasyonlar›nda bar›ß›n inßas› stratejilerinin olußturulmas› ve uygulanmas›nda
çat›ßma sonras› bar›ß inßas› çal›ßmalar›ndan ço¤unlukla d›ßlan›rlar."
Gendering Human Security: From Marginalisation to the Integration of Women
in Peace-Building, 2001, Norwegian Institute of International Affairs

13 Nolu Kutucukta, BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 (2000) nolu karar›ndan al›nt›lara yer
verildi. Söz konusu kararda kad›nlar› çat›ßmalar›n (bir savaßma arac› olarak ßiddet ve
tecavüz de dahil) yaln›zca kurbanlar› olarak gören bak›ß aç›s›ndan onlar›, çat›ßmalar›n
çözümlenmesi, bar›ß›n inßas› ve korunmas›nda erkeklerle eßit ßartlarda görev alan
aktörler olarak gören bak›ß aç›s›na geçißin öneminin alt› çizilmektedir. Böylesi bir
de¤ißim, hem kad›n hem de erke¤in savaß öncesi, s›ras› ve sonras›ndaki faaliyet ve
rollerine yeniden bakmay› ifade etmektedir. Bu demektir ki kad›n-erkek eßitli¤inin ve
buna ilißkin meselelerin gerek ulusal gerek uluslararas› düzeyde siyaset belirleme
sürecinin ilk aßamalar›nda ve ilgili mevzuatta mutlaka bir yeri vard›r.
13 Nolu Kutucuk

Bar›ß operasyonlar› ve sürecinde kad›n-erkek eßitli¤i
perspektifi
Güvenlik Konseyi, (...)
"7. Üye ülkelerin Birleßmiß Milletler Kad›n Fonu, Birleßmiß Milletler Çocuk Fonu,
Birleßmiß Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i ve di¤er ilgili kurulußlar da dahil
olmak üzere ilgili fon ve programlar›n kad›n-erkek eßitli¤i konusundaki e¤itim
çabalar›na gönüllü olarak verdikleri mali, teknik ve lojistik deste¤i artt›rmaya teßvik
eder;
8.

Bar›ß anlaßmalar›n›n müzakeresi ve uygulanmas›nda tüm ilgili aktörleri ßu hususlar›
da kapsayan ve kad›n-erkek eßitli¤ini amaç edinen bir perspektif gelißtirmeye
ça¤›r›r: (a) Kad›nlar›n ve k›zlar›n ülkelerine dönme ve yeniden yerleßme sürecinde
rehabilitasyon, reentegrasyon ve çat›ßma sonras› yeniden yap›lanma konular›ndaki
özel gereksinimleri; (b) Yerel düzeyde kad›nlar›n bar›ß girißimlerini ve çat›ßmalar›n
sona erdirilmesi çabalar›n› destekleyen ve bar›ß anlaßmalar›n›n tüm uygulama
mekanizmalar›na kad›nlar›n kat›l›m›n› sa¤layan önlemler; (c) Kad›n ve k›zlar›n
temel haklar›n›n (özellikle anayasa, seçim sistemi, polis ve adli sistem alanlar›ndaki)
korunmas›n› ve bu haklara sayg› gösterilmesini güvence alt›na alan önlemler (...).

15. Güvenlik Konseyi'nin misyonlar›nda yerel ve uluslararas› kad›n gruplar› ile
görüßmeler gibi yöntemlerle kad›n-erkek eßitli¤ini ve kad›n haklar›n› göz önünde
bulundurma yönündeki isteklili¤ini ifade eder;(...)"
Birleßmiß Milletler Güvenlik Konseyi'nin 31 Ekim 2000 tarihli ve
1325 (2000)nolu karar›ndan al›nt›lar
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1325 (2000) nolu karar do¤rultusunda BM Genel Sekreteri, 16 Ekim 2002'de "Kad›n,
Bar›ß ve Güvenlik" konulu bir rapor sundu. Bu raporda silahl› çat›ßmalar›n kad›n ve
k›zlar üzerindeki etkisi, uluslararas› yasal çerçeve, kad›nlar›n bar›ß süreçlerine, bar›ß
operasyonlar›na, insani operasyonlara, yeniden yap›lanma ve rehabilitasyon çal›ßmalar›na
ve yan› s›ra silahs›zlanma, seferberli¤in sona ermesi ve reentegrasyon süreçlerine
kat›l›mlar› ele al›nmakta. Raporda belirtilen koßullar›n bir k›sm›na bu bölümün sonundaki
öneriler bölümünde yer verilmißtir.

Parlamento savunma komisyonlar›nda kad›n›n yeri
PAB'›n son 25 y›lda kad›nlar›n siyasetteki yeri konusunda dünya çap›nda yürüttü¤ü
araßt›rmalar göstermißtir ki kad›nlar parlamento savunma komisyonlar›nda hâlâ hemen
hemen hiç yer almamakta ya da yeterince temsil edilmemektedir. Bu tür komisyonlarda
kad›nlar, baßkan, baßkan yard›mc›s› ya da raportör olarak çok nadiren görev almaktad›r.
1997'de PAB taraf›ndan yap›lan Siyasette Erkek ve Kad›n›n Yeri: Kurulma Aßamas›nda
Demokrasi konulu bir araßt›rmaya göre parlamento komisyonlar›nda görev alan kad›nlar
hakk›nda bilgi veren 97 parlamentonun yaln›zca % 3'ünde savunma komisyonunun
baßkanl›¤›n› bir kad›n üstlenmißti. Komisyonlar›n bütünü düßünüldü¤ünde ise komisyon
baßkanlar›n›n yaln›zca % 18.6's› kad›nd›. Bu durumun baßl›ca iki etkeni vard›r. Birincisi,
dünya genelinde hâlâ çok az say›da kad›n parlamenter bulunmakta (May›s 2002'de bu
oran % 14.3 idi). ‹kincisi, savaß ve bar›ß ve güvenlik meselelerinin genellikle kad›nlardan
çok erkekleri ilgilendirdi¤i düßüncesi tüm dünya da geçerlili¤ini sürdürmekte. Bu, sorunlu
bir görüßtür; zira savaßlar, hiç ßüphesiz bir devletin nüfusunun tamam›n› etkilemekte
ve ço¤unlukla kad›nlar erkeklere oranla daha fazla ma¤dur olmaktad›r.

Silahl› kad›nlar
Yönetim, lojistik ve destek hizmetleri düzeyinde kad›nlar›n silahl› kuvvetlerde yer almas›,
pekçok ülkede s›k görülen gelenekselleßmiß bir durumdur. Kad›n›n yaln›zca bar›ß
zaman›nda de¤il hatta daha da yo¤un olarak savaß ve silahl› çat›ßmalar s›ras›nda da
geri saflarda bulunmas› oldukça önemli bir konudur. Buna karß›n kad›nlar›n askeri
birliklere ve operasyonlara kat›l›mlar› çok daha yeni bir olgudur. Kad›n›n ordudaki varl›¤›
konusunda uluslararas› düzeyde ve karß›laßt›rmal› olarak son derece az veri mevcuttur.
Aßa¤›daki 14 Nolu Kutucukta NATO üyesi ülkelerde kad›n›n orduya kat›l›m› konusunda
örnekler verilmektedir.
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14 Nolu Kutucuk

Silahl› kuvvetlerde kad›n personel: NATO ülkelerinden
örnekler
Ülke
Belçika
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
‹talya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
‹spanya
Türkiye
Birleßik Krall›k
ABD

Say›
3,202
6,558
1,991
863
27,516
5,263
6,155
3,017
438
47
4,170
1,152
277
2,875
6,462
917
16,623
198,452

Toplam güce oran›
% 7.6
%11.4
% 3.7
% 5.0
% 8.5
% 2.8
% 3.8
% 9.6
% 0.1
% 0.6
% 8.0
% 3.2
% 0.1
% 6.6
% 5.8
% 0.1
% 8.1
% 14.0
Kaynak: NATO Review Yaz 2001

Kad›nlar›n zorunlu asker olarak ve/ya da profesyonel askeri birimlerde görev almalar›n›n,
genellikle siyasi liderlerin girißimlerinden ya da güvenlik sektöründe meydana gelen
gelißmelerden kaynakland›¤› rahatl›kla söylenebilir. Bu durum, birbirinden ba¤›ms›z
gelißebilecek iki olguyla ilißkilendirilebilir:

3

Ulusal güvenli¤in korunmas› ve artt›r›lmas› için nüfusun tamam›n›n seferber
edilmesi gerekti¤i düßüncesi;

3

Silahl› kuvvetlerin modernizasyonu di¤er tüm faaliyet alanlar› gibi toplumsal
gelißmelerin etkisine aç›k oldu¤undan kad›n-erkek eßitli¤i kavram›na da gün
geçtikçe daha duyarl› hale gelmektedir.
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15 Nolu Kutucuk

Kad›n-erkek eßitli¤inin normalleßtirilmesinde kad›nlar›n
güvenlik siyasetine kat›l›m›n›n önemi
Hükümetin güvenlik siyaseti, kad›n-erkek eßitli¤inin normalleßtirilmesi aç›s›ndan
de¤erlendirilebilir. Beijing'de yap›lan 4. BM Dünya Kad›n Konferans›nda BM, kad›nerkek eßitli¤inin normalleßtirilmesini, bu eßitli¤in gelißtirilmesi için küresel bir strateji
olarak benimsedi. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) kad›n-erkek eßitli¤inin
normalleßtirilmesini ßu ßekilde tan›mlamaktad›r: "... yasama, politikalar ya da programlar
dahil olmak üzere herhangi bir planl› faaliyetin kad›n ve erkek için her alan ve düzeydeki
tüm sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi. Bu, tüm siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlardaki
politika ve programlar›n belirlenmesi, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesinde kad›n›n
yan› s›ra erke¤in de endiße ve deneyimlerinin içkin bir boyut olarak ele al›nmas›
böylelikle kad›n ve erke¤in bunlardan eßit koßullarda yararlanmas› ve eßitsizli¤in sona
erdirilmesi amac›na yönelik bir stratejidir. Nihai amaç, kad›n-erkek eßitli¤i hedefine
ulaßmakt›r".
Kaynak: UN EKOSOK Kararlar› 1997/2

Kad›nlar›n silahl› kuvvetlere gittikçe artan kat›l›m› ayr›ca geleneksel savunmadan insan
güvenli¤i anlay›ß›na geçiße katk›da bulunabilir: Fiziksel güç ve e¤itim gerektiren yöntem
ve operasyonlar›n yan› s›ra ve bazen de onlar›n yerine araßt›rma, enformasyon
teknolojileri (bankac›l›k dahil) ve istihbarat faaliyetlerinin önemine gitgide daha fazla
vurgu yap›lmaktad›r. Bu e¤ilim, özellikle kad›n ve erke¤in e¤itim ve ö¤retim hizmetlerinden
eßit oranda yararlanabildi¤i ülkelerde kad›nlar için yeni f›rsatlar sunmaktad›r.
16 Nolu Kutucuk

Kad›nlar›n güvenlik sektörüne dahil olmas›yla ortaya ç›kan
yeni boyutlar ve zorluklar
Kad›nlar›n güvenlik sektörüne ve özellikle de ordu ve polis güçlerine gittikçe artan
kat›l›m›, verilen e¤itimin (özellikle de fiziki e¤itimin) ve disiplinin kad›n ve erkek için
ayn› olup olmamas› gerekti¤i sorular›n› gündeme getirdi.
Bu durum ayr›ca orduda, devletin di¤er silahl› teßkilatlar›nda ya da poliste daha önceleri
tamamen d›ßlanan cinsiyet boyutuna dair düzenlemelerin yap›lmas›n› da gerektirdi:
Ayn› ya da farkl› birliklerdeki evli ve evli olmayan çiftlerin özel ihtiyaç ve ç›karlar›n›n
yan› s›ra anne ve babal›¤a dair konular da göz önünde bulundurulmal›d›r.
Yeniden ele al›nmas› gereken bir baßka konu ise resmi k›yafetler, k›yafetlerin estetik
ve hatta cinsel çekicilik boyutudur: Üniformalar kad›n ve erkek için ayn› m› olmal›d›r?
Üniformalar her koßulda erkeksi bir tarzda m› tasarlanmal›d›r?
Bu gibi konular›n üzerinde yeniden düßünülmesi gerekmekte. Ulusal mevzuat, ordu,
devletin di¤er silahl› teßkilatlar› ve polis mevzuatlar›, yeniden olußturulmal› ve modern
ça¤›n koßullar›na uyarlanmal›d›r.
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Bar›ß› koruma operasyonlar›nda ve savunma bakanl›klar›nda
kad›n›n yeri
NATO Review'›n yaz 2001 say›s›nda sunulan verilerden de anlaß›labilece¤i gibi ‹kinci
Dünya Savaß›ndan bu yana bar›ß› koruma operasyonlar›na kat›lan kad›n personel
say›s› oldukça düßüktür. Yaln›zca Kanada, Macaristan, Fransa, Hollanda ve Portekiz
gibi birkaç ülkede bar›ß operasyonlar›na kat›lan personel içinde kad›nlar›n oran› % 5'in
üzerindedir. Buna ra¤men BM çerçevesinde elde edilen deneyimler göstermißtir ki
kad›nlar›n kat›l›m›, ilgili halk taraf›ndan iyi karß›lanmakta ve operasyonun sonuçlar›
üzerinde olumlu etkide bulunmaktad›r. Örne¤in bu sayede kad›n-erkek eßitli¤i ve ßiddet
konusuna daha fazla de¤inilmektedir.
Kad›nlar›n savunma bakan› ve hatta savunma müsteßar› olarak atanmalar› hâlâ son
derece nadir görülen bir durumdur. 2000 y›l› may›s ay›nda PAB taraf›ndan yap›lan bir
araßt›rmaya göre savunma/güvenlik konular›ndan sorumlu bakanlar›n yaln›zca % 1.3'ünü
kad›nlar teßkil etmektedir. Gene kad›nlar, bu alanda çal›ßan bakan yard›mc›lar›yla
parlamento sekreterleri de dahil olmak üzere di¤er bakanl›k görevlilerinin yaln›zca %
3.9'unu olußturmaktad›r (PAB ve BM'nin ortaklaßa yay›nlad›klar› Siyasette Kad›n: 2000
baßl›kl› dünya haritas›na bak›n›z.)

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Bulgular
Ordu, devletin di¤er silahl› teßkilatlar›, polis ve istihbarat teßkilatlar›n›n her
kolunda ve bu kurumlara özgü e¤itim merkezlerinde kad›n personelin oran›na
ilißkin istatistiki veriler talep edin. Buna ek olarak üst düzeylerde ve karar alma
mekanizmalar›nda yer alan kad›nlar›n oran› ve ülkenizin Birleßmiß Milletler,
NATO ve güvenlik meselelerinin ele al›nd›¤› di¤er uluslararas› kurulußlardaki
heyetlerinde yer alan kad›n say›s›na ilißkin veriler talep edin.

Çat›ßmalar›n çözümü ve yeniden yap›lanmada kad›n›n rolü*)
Müzakere heyetlerinde kad›n-erkek dengesinin mümkün oldu¤unca gözetilmesini
temin edin;
Bar›ß anlaßmalar›nda silahl› çat›ßmalar›n kad›nlar üzerindeki etkileri, kad›nlar›n
bar›ß sürecine katk›lar› ve çat›ßma sonras› dönemdeki ihtiyaç ve önceliklerinin
sistematik ve aç›k bir biçimde irdelenmesini temin edin;
Çat›ßma süresince kad›nlar taraf›ndan elde edilen bilgi, beceri ve deneyim
birikiminden yeniden yap›lanma sürecinde tam anlam›yla yararlan›lmas›n› temin
edin.

Í
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Kad›nlar ve bar›ß misyonlar›*)
Bar›ß misyonlar› ve çat›ßma sonras› yeniden yap›lanma sürecine kad›nlar›n
kat›l›m›n› destekleyin;
Bar›ß misyonlar›nda görev alanlar›n ve di¤er uluslararas› personelin (muhtemelen
yasama yoluyla) bulunduklar› kültür ve kad›n-erkek eßitli¤i konular›nda yeterince
duyarl› hareket etmelerini sa¤layacak e¤itimi almalar›n› temin edin.
Kad›n haklar›n› ihlal eden bar›ß misyonu görevlileriyle di¤er uluslararas› personelin
cezaland›r›lmalar›n› yak›ndan takip edin.

Hükümet
Savunma bakanl›¤›nda örne¤in son on y›lda kad›n ve erkeklerce yerine getirilen
sorumluluklar›n dengelenmesini temin edin. Üst düzey pozisyonlarda ve karar
alma süreçlerinde görev almalar› için kad›nlara sunulan olanaklar›n yasada ve
uygulamada erkeklerle eßit olup olmad›¤›n› denetleyin.

Parlamento
Parlamentodaki savunma ve güvenlik komisyonlar›nda geçmißte ve/ya da bugün
kad›nlar›n ne düzeyde bulundu¤unu ve ne gibi sorumluluklar üstlendiklerini
gözden geçirin.
Söz konusu komisyonlarda kad›n-erkek eßitli¤ine özen gösterilmesini temin edin
ve gerekirse bu konuda daha duyarl› davran›lmas› konusunda ›srarl› davran›n.
*) BM Genel Sekreterinin Kad›n, Bar›ß ve Güvenlik konulu raporundan al›nan öneriler,
16 Ekim 2002.

50

III. K›s›m

Güvenlik sektörünün baßl›ca
operasyonel unsurlar›

1

1

Güvenlik sektörünün anlaß›lmas›nda askeriye-endüstri kompleksi önemli bir konu olmas›na ra¤men devlet
güvenlik hizmetleri içinde yer almad›¤›ndan burada ele al›nmayacakt›r.
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8. Bölüm

Ordu
En eski zamanlardan bu yana varl›¤›n› sürdüren ordu, genellikle bir devletin k›l›ç ve
kalkan› olarak düßünülegelmißtir. 17 Nolu Kutucukta da görülebilece¤i gibi 2002 y›l›n›n
ortalar›na gelindi¤inde dünya da yaln›zca birkaç ülkede bir kurum olarak ordu
bulunmamaktayd›.
17 Nolu Kutucuk

Ordusuz ülkeler
Baz› ülkelerin silahl› kuvvetleri bulunmamaktad›r. Bu ülkeler, Okyanusya'da yer alan
Nauru, Maldivler, Kiribati, Samoa, Solomon Adalar›, Tuvalu, Palau ve Vanuatu;
Karayipler'de ise: Saint Vincent ve Grenadinler, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, Dominika,
Grenada. Silahl› kuvvetleri olmayan di¤er ülkelerse, Kosta Rika, ‹zlanda, Mauritius,
Panama, Do¤u Timor, Somali (ordu kurma girißimleri devam etmekte) Andora, San
Marino ve Haiti'dir. Bu ülkelerin pek ço¤unda ulusal muhaf›zlar ve s›n›r muhaf›zlar›
gibi paramiliter birimler bulunmaktad›r.

Ordunun ißlevleri
So¤uk savaß›n sona ermesinden bu yana yaßanan gelißmeler, ordunun ißlevlerini tüm
dünya da de¤ißimlere u¤ratm›ßt›r. Mevcut görevlerini daha farkl› biçimlerde yerine
getirmeleri istenirken ordulara yeni sorumluluklar da yüklenmißtir. Günümüzde ordular,
genellikle ßu beß ißlevi yerine getirirler:

3

Ülkenin ba¤›ms›zl›¤›, egemenli¤i ve toprak bütünlü¤ünün yahut daha geniß bir
ifadeyle vatandaßlar›n›n korunmas›

3
3
3

Bar›ß›n inßas› ve korunmas›na yönelik uluslararas› operasyonlar;

3

Felaketlerde insani yard›m sa¤lanmas›;
‹ç güvenli¤e dair görevler (asayißin bozuldu¤u durumlarda iç güvenlikten sorumlu
birimleri desteklenmesi) ;
Ulus inßas›na kat›l›m (toplumsal ißlev)

Ulusal yasal çerçeveler ve ülkenin güvenlik anlay›ß›na ba¤l› olarak ordunun yerine
getirdi¤i ißlevlerin düzeyi her ülkede farkl› olabilir.

Egemenlik ve toplumun korunmas›
Güvenlik alan›nda yaßanan yeni gelißmeler ve tehditlere ra¤men ülkenin ve müttefik
ülkelerin d›ß sald›r›lara karß› korunmas› ordular›n en eski ve geleneksel ancak hâlâ
en önemli görevi olmaktad›r. Bu görev, yaln›zca devletin topra¤›n›n ve siyasi egemenli¤inin
korunmas›n› de¤il geniß anlam›yla toplumun korunmas›n› da kapsar.
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So¤uk Savaß›n sona ermesinden bu yana siyasi liderler ve ordular, ülkenin ulusal
egemenli¤inin d›ß sald›r›lar›n yan› s›ra terörizm, iç savaßlar, örgütlü suçlar, siber sald›r›lar
gibi yeni ortaya ç›kan ve askeri nitelikli olmayan tehlikelerin de tehdidi alt›nda oldu¤unun
gitgide daha fazla fark›na vard›lar (bkz. 1 Nolu Kutucuk). Günümüzde silahl› kuvvetlerin
neredeyse tamam› savunma alan›nda bir reform süreci içindedir. 18 Nolu Kutucukta
üç ana reform süreci tan›mlanmaktad›r.
18 Nolu Kutucuk

Savunma reformu: Ne amaçla?
1990'dan beri ordular›n büyük bir ço¤unlu¤u köklü reformlar geçirdi. Bu reformlar›n
yap›lmas›n›n amac› her ülkede farkl›yd›. Ancak ana hatlar›yla aç›klarsak bu reformlar›n
üç temel gayesi oldu¤u söylenebilir:
Demokratikleßme
Komünizm sonras›, diktatörlük sonras› ve çat›ßma sonras› toplumlarda savunma
reformu, demokratikleßme amac›n› taß›yordu:
•
Ordunun, demokratik yollarla seçilmiß siyasiler karß›s›nda hesap verilebilir
k›l›nmas›; aksi takdirde ordu, demokrasi için bir tehdit olußturur.
•
Ordunun ihtiyaç duydu¤u kaynaklar ile toplumun di¤er kesimlerinin ihtiyaç
duydu¤u kaynaklar›n dengelenmesi
Yeni güvenlik ortam›na uyum sa¤lanmas›
•
•

Ordunun büyüklük ve bütçesinin yeni güvenlik tehditleriyle ba¤daßt›r›lmas›
Ordunun bar›ß› koruma gibi yeni misyonlara haz›r hale getirilmesi
Uluslararas›laßma

Ordular art›k yaln›zca ulusal s›n›rlar dahilinde de¤il di¤er ülkelerin askeri birimleriyle
birlikte uluslararas› alanda da görev almaktalar. Böylesi bir uluslararas› ißbirli¤i, BM
bar›ß misyonlar›nda oldu¤u gibi geçici ya da NATO'da oldu¤u üzere uzun erimli ve
kurumsal temelde olabilir; iki ya da çok tarafl› olarak yürütülebilir.
•
Ordunun bir dereceye kadar uluslararas› komuta ve teßkilat yap›lar›na dahil
edilmesi
•
Araç-gereç, e¤itim, yabanc› dil, bilgi, komuta ve kontrol sistemleri (birlikte ißlerlik)
aç›s›ndan ordunun di¤er ülkelerin ordular›yla görev yapma yetene¤inin artt›r›lmas›
Daimi uluslararas› birlik örnekleri:
•
1. Almanya-Hollanda Kolordusu
•
Balt›k Taburu (Litvanya, Estonya, Letonya)
•
Polonya-Danimarka-Almanya Kolordusu
•
Slovakya, Macaristan, Romanya ve Ukrayna aras›ndaki Çokuluslu ‹stihkam
Subay› Taburu ("T‹SA" Taburu)

Uluslararas› bar›ßa katk›
Ordular›n bar›ß operasyonlar›na kat›lmalar› için en az iki neden mevcuttur. ‹lk neden,
bölgelerin istikrars›zlaßmas›, ekonominin bozulmas› ve denetlenemeyen mülteci ak›nlar›
gibi yay›lma potansiyeli olan tehlikelerin önüne geçilmesi ve çat›ßmalar›n önlenmesidir.
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Ve ikinci neden insan güvenli¤ine katk›da bulunman›n bir arac› olarak ve çat›ßma
bölgelerindeki sivil halk›n korunmas›d›r. Son zamanlarda çat›ßmalar›n ßiddet boyutu h›zla
artt›¤›ndan ve sivil halk› do¤rudan etkiledi¤inden insan güvenli¤i ve özellikle de insan
haklar›n›n ißlerli¤i, uluslararas› toplulu¤un baßl›ca amac› haline geldi. Ayr›ca bar›ß misyonlar›,
askeri birliklerin e¤itimi ve gerçek senaryolarla deneyim kazanmas› f›rsat› da yarat›r.

Felaketlerde insani yard›m sa¤lanmas›
Her ülke, deprem, sel, büyük yang›nlar ve yerleßim yerlerinde meydana gelen uçak
kazalar› gibi do¤al ya da insan kaynakl› felaketlerden etkilenebilir ve etkilenmißtir de.
Bu tür ola¤anüstü durumlarda sivil makamlar, afetle baß edilebilmek için askeriyeyi
yard›ma ça¤›r›rlar. Ordu, asayiß ve düzenin sa¤lanmas›, g›da, ilaç ve di¤er kaynaklar›n
temini ve iletißim ve ulaß›m hatlar›n›n aç›k tutulmas› gibi görevler üstlenir. Ordunun
insani yard›m operasyonlar›nda kullan›lmas› ayn› zamanda toplumla olumlu bir iletißime
girmesini ve böylelikle arkas›ndaki halk deste¤inin artmas›n› sa¤lar.

Asayißin sa¤lanmas›nda sivil makamlara yard›m edilmesi
Baz› ordular›n yerine getirdikleri bir baßka ißlev de asayißin sa¤lanmas›ndan sorumlu
sivil makamlara yard›mc› olmakt›r. Ne var ki askeriyeden bu tarzda yararlan›lmas› baz›
tart›ßmal› sonuçlara da do¤urabilir. Toplum, sivil otoritelerin ve polisin yaln›z baßlar›na
baß edemeyecekleri kadar büyük tehditlerle karß› karß›ya kalabilir ve bu yüzden askeri
deste¤e gereksinim duyulabilir. Örne¤in terörist sald›r›lar, örgütlü suçlar ya da uyußturucu
kaçakç›l›¤› bu tür tehditlerdendir. Fakat ordudan asayißin sa¤lanmas›nda yararlan›lmas›n›n
ßu tür sak›nca ve tehlikeleri de olabilir:

3
3
3

Askeriyenin siviller taraf›ndan denetim ve gözetimini tehlikeye düßürebilir;

3

D›ß düßmanlarla muharebe için e¤itilen silahl› kuvvetler, polisiye görevlerin yerine
getirilmesi ve kendi ülkelerindeki sivil nüfusa müdahalede bulunulmas› konular›nda
uzmanlaßmam›ßlard›r;

3

Dolay›s›yla polis ve silahl› kuvvetler aras›nda rekabet do¤mas› riski
bulunmaktad›r.

Kaç›n›lmaz olarak ordunun siyasallaßmas›na yol açar;
Ordu asayiß ve düzeni yaln›zca geçici olarak sa¤layabilir; ancak çat›ßma ya
da kargaßan›n siyasal, toplumsal ve ekonomik nedenlerini ortadan kald›ramaz;

19 Nolu Kutucuk

Güney Afrika'da sivil yasalar›n uygulanmas› amac›yla
ordunun kullan›lmas›
(...) Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), ancak Güney Afrika Polis
yap›lanmas›n›n kapasitesini aßacak biçimde kamu düzeninin tamamen çökmesi ya da
ulusal savunman›n gerekli olmas› gibi son derece istisnai durumlarda devreye sokulabilir.
(...). Ordunun ülke içi kullan›m›, parlamentonun denetimine tâbi ve temel haklara dair
anayasa maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olacakt›r.
Kaynak: "Defence in a Democracy".Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ulusal
Savunmas›na dair Beyaz Kitap, May›s 1996.
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Toplumsal ißlevler
Ordular, özellikle de zorunlu askerli¤in uyguland›¤›, ülkenin her bölgesinden, farkl›
toplumsal kesimler ve etnik kökenlerden gelen gençlerin (ço¤unlukla da erkekler) bir
arada çal›ßt›¤› ordular, ulus inßas› sürecine katk›da bulunurlar. Özellikle göçmenlerden
olußan ya da çok kültürlü toplumlarda ordu, bir nevi erime potas› ißlevi görür. Ordunun
bir di¤er toplumsal ißlevi de gençlere e¤itim olanaklar› sa¤lamas›d›r. ‹ß bulma olana¤›
k›s›tl› olan ya da hiç olmayan kimseler de orduya kat›lma avantaj›ndan yararlanabilirler.
Bilhassa gelißmekte olan ülkelerde ordunun bir di¤er toplumsal ißlevi de k›demli
askerlerini yard›m›yla e¤itim, önleyici sa¤l›k ve bak›m hizmetleri ve ekolojik bozulman›n
önüne geçilmesi konular›nda ücra bölgelerde sivil yönetime destek ve yard›m sa¤lamakt›r.
Bu toplumsal ißlevler, ordunun toplumuna ne tür katk›larda bulunabilece¤ine dair
örnekler sunmaktad›r. Bununla birlikte baz› ülkelerde ordunun topluma, ekonomiye ve
siyasete olumsuz yönde müdahalelerde bulundu¤una da ßahit olmaktay›z. Örne¤in
baz› ülkelerde ordu, siyasete müdahale etmekte ve sivil hükümet için bir tehdit
olußturmaktad›r. Yine baz› ülkelerde ordular, ne yaz›k ki ticari faaliyetlerde bulunmakta
ve devlet bütçesinin yan› s›ra demokratik yollardan gözetilip denetlenemeyen gelirler
elde etmektedir.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Ordunun ißlevleri
Ordu ißleyißinin,
- Yasalarda, askeri tüzük ve düzenlemelerde çok iyi tan›mlanmas›n›;
- Ulusal güvenlik kavram› ve siyasetiyle tutarl›l›k içinde olmas›n›;
- Toplumun güncel güvenlik ihtiyaçlar›na cevap vermesini temin edin.
- Ordunun ulusal egemenli¤in korunmas› ve uluslararas› alanda hukukun
üstünlü¤üne katk›da bulunmas› gibi asli görevlerine askeri olmayan ißlevlerinin
halel getirmemesine özen gösterin.

Savunma reformu
Yetkili parlamento komisyonlar›na öngörülen ya da girißilen reformlar›n yan› s›ra
reformlar›n etki de¤erlendirme raporlar›n›n sunulmas›n› ve böylelikle komisyonlar›n
oturumlar düzenleyerek konuyla ilgili sorular yöneltebilmelerini temin edin

Asayißin sa¤lanmas›nda orduya baßvurulmas›
‹lke olarak asayißin sa¤lanmas› sürecine ordunun dahil edilmemesi arzu edilir.
Ancak baßka bir çözüm bulunamad›¤›nda parlamento,
asayißin tesisinde ordunun ißlevinin aßa¤›daki maddeler uyar›nca ve yasalar
çerçevesinde aç›k bir biçimde tan›mlanmas›, k›s›tlanmas› ve düzenlenmesini
temin etmelidir:

Í
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-

ordunun yard›m›na hangi ßartlarda baßvurulabilece¤i;
bu kat›l›m›n nitelik ve s›n›rlar›;
bu kat›l›m›n süresi;
her vakada kullan›lacak askeri birimlerin türü;
ordunun kat›l›m›na ve bu kat›l›m›n sona erdirilmesine karar verme yetkisine
sahip kurum ya da kurumlar;
- bu ba¤lamda herhangi bir hukuk ya da insan haklar› ihlalinde baßvurulacak
yarg› makam› vb.
Ev aramalar›, tutuklamalar ya da ateß aç›lmas›ndan önce yetkili makamlarca
onay ve iznini gerektirecek yasalar ç›kar›n.
Ordunun asayißin sa¤lanmas› sürecine kat›l›m›n›n uluslararas› insani ve insan
haklar› hukuk ve ilkeleri ile tutarl›l›k içinde olmas›n› sa¤layacak parlamento içi
ya da d›ß› mekanizmalar›n bulunmas›n› temin edin.
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9. Bölüm

Devletin di¤er silahl›
teßkilatlar›
Devletin di¤er silahl› teßkilatlar›, (DDST) kullan›ld›klar› ülkeler ve koßullara göre farkl›
anlamlara sahip olabilirler. Her halükarda DDST'ler özel silahl› teßkilatlardan ay›rt
edilmelidir. Merkezi Londra'da bulunan Uluslararas› Stratejik Çal›ßmalar Enstitüsü'ne
göre baz› durumlarda para-militer örgütler olarak da adland›r›lan DDST'ler e¤er askeri
taktiklerle e¤itiliyor, bir askeri güç gibi donat›l›yor ve savaß durumunda askeri otorite
alt›nda görev yap›yorlarsa jandarmay›, gümrük hizmetlerini ve s›n›r muhafazay› kapsar.
Hemen her ülkede ordunun yan› s›ra DDST'ler de vard›r. Bu teßkilatlar, orduyla yak›n
ba¤lant› içindedirler ve ordu bu kuvvetlere zaman zaman donan›m, askeri üslerden
yararlanma imkan›, e¤itim ve yard›m sa¤lar.
Birçok durumda DDST'lerin uygun olmayan askeri tekniklere baßvurduklar› ve/ya da
ciddi insan haklar› ihlallerinden sorumlu olduklar› bilinmektedir. DDST'lerin kullan›m›
polis ile askeri kuvvetler aras›ndaki ayr›m› mu¤laklaßt›rabilece¤inden bu teßkilatlar›n
rol ve statülerinin aç›kça tan›mlanmas› önemlidir. ‹ç güvenlik harekatlar›na kat›lmamalar›
tercih edilir bir durumdur. Bu amaçla parlamento gerekli yasalar› ç›karmal› ve bu konudaki
hükümet icraatlar›n› gözetmelidir. DDST'lerin meclis taraf›ndan gözetimine devlet
baßkan› ya da baßbakan iki nedenle izin vermek durumundad›r. Birincisi, kanun gere¤i
devlet taraf›ndan finanse edilen her türlü kuvvet, meclis gözetimine tâbi olmak zorundad›r.
‹kinci olarak güçlerin geniß kapsaml› ve kontrolsüz kullan›m›, zorluklar ve potansiyel
tehditler yaratabilir.
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20 Nolu Kutucuk

Devletin baz› ülkelerdeki di¤er silahl› birimlerinden örnekler
Ülke

Silahl› kuvvetlerdeki Devletin di¤er silahl›
toplam aktif
kuvvetlerindeki
personel say›s›
personel say›s›

Finlandiya

Devletin di¤er silahl›
birimleri

31,700

3,400

S›n›r Muhafaza

ABD

1,365,800

53,000

Rusya
Federasyonu

1,004,100

423,000

S›n›r Muhafaza, içißleri bakanl›¤›
birlikleri, Rusya Federasyonu'nun
korunmas›na mahsus kuvvetler,
Federal Güvenlik Hizmetleri,
Federal ‹letißim ve Enformasyon
Dairesi, Demiryollar› birlikleri vb.

Fas

198,500

42,000

Jandarma, Yard›mc› Kuvvetler vb.

Fransa

294,430

94,950

Jandarma

‹talya

250,600

252,500

Özellikle 'Carabinieri' ve ‹ç ‹ßleri
Bakanl›¤›na ba¤l› Kamu Güvenli¤i
Muhafazas›

Türkiye

609,700

220,200

Jandarma/ulusal muhafaza, Sahil
Güvenlik

Burkina Faso

10,000

4,450

Þili

87,000

29,500

Kore

683,000

3,500,000

Endonezya

297,000

195,000

Sivil Hava Devriyesi

Jandarma, güvenlik ßirketleri
'Carabineros'
Sivil Savunma Birlikleri ve Deniz
Cumhuriyeti Polisi
Polis, deniz polisi ve yerel
yard›mc› kuvvetler

Kaynak: IISS, The Military Balance 2000-2001, Londra

Devletin di¤er silahl› teßkilatlar›n›n ißlevleri
DDST'lerin üstlendi¤i çok çeßitli ißlevlerin en yayg›n olanlar› aßa¤›da belirtilmißtir:

3

Yasad›ß› insan ve mal kaçakç›l›¤›n›n takibi de dahil olmak üzere s›n›r kontrolü;

3

‹syanlara müdahale;

3

Ola¤anüstü durumlarda asayiß ve düzenin sa¤lanmas› ve nükleer tesisler
gibi hayati önemdeki tesislerin ve devlet baßkan›n›n korunmas›.
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Gerekli uyarlamalar› yapmak koßuluyla bir önceki ve sonraki bölümlerin ilgili k›s›mlar›n›
gözden geçiriniz.
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10. Bölüm

Polis
Demokrasilerde polis
Polis her zaman hukukun üstünlü¤ünü gözeterek çal›flmal›d›r. Uygulamak ve korumak
durumunda olduklar› yasalar onlar için de geçerlidir. Dahas› polisin rolü, ceza hukuk
sistemindeki savc›l›k, hakimlik ya da ›slah gibi di¤er kilit önemdeki kurumlar›nkinden
farkl›d›r ve olmal›d›r da. ‹yi yönetiflim aç›s›ndan tüm devletler, insan hak ve özgürlüklerine
sayg› göstererek kamu güvenli¤ini sa¤lamal›d›rlar. Demokrasilerde yurttafllar›n polisten
adil, tarafs›z ve öngörülebilir muamele bekleme hakk› vard›r. Bir ülkede polisin vatandafllara
nas›l davrand›¤› o ülke demokrasisinin niteli¤ini belirleyen temel göstergelerden biri
olarak görülebilir.
21 Nolu Kutucuk

Polisin demokratik iflleyiflinin bafll›ca özellikleri
Polis görevlileri hukukun üstünlü¤üne riayet etmeli ve meslek ahlak›n› gözeterek
çal›flmal›d›r;
Polisin demokratik iflleyifli, etkin bir kamu güvenli¤i sa¤larken insan haklar›na
sayg› göstermesini gerektirir;
Polisin hesap verebilirli¤i, fleffafl›¤›n, gözetim mekanizmalar›n›n ve iç ve d›fl
denetimin varl›¤›n› gerekli k›lar;
Polisin demokratik iflleyifli, birey yurttafllar ve topluluklar›n gereksinim ve kayg›lar›na
yan›t veren, kamunun r›za, güven ve deste¤ini kazanmaya çabalayan ve dolay›s›yla
afla¤›dan yukar›ya do¤ru ilerleyen bir süreçtir. Bu nedenle fleffafl›k ve diyaloga dayan›r.
Birey ve topluluklar›n özel gereksinimlerine yeterli ve h›zl› biçimde karfl›l›k verebilmek
amac›yla pek çok ülkede polis teflkilatlar› yerellefltirilmifltir.

Özel denetim mekanizmalar›n›n gereklili¤i
Yürütme erkinin bir arac› olan polis teflkilatlar›, toplumdaki ifllevlerini yerine getirebilmek
için meflru güç kullanma tekeline sahiptir. Ancak bu özelliklerinden dolay› devlet
taraf›ndan baz› durumlarda suiistimali, insan haklar›n›n k›s›tlanmas›, fliddet ve rüflvet
için bir araç olarak kullan›lma riski de do¤abilir. Bu nedenle demokrasilerde emniyet
güçlerinin siyasilerin, bürokratlar›n ya da polis teflkilat›n›n ç›karlar›na de¤il korumay›
amaçlad›klar› toplumun ç›karlar›na hizmet edip etmedi¤ini denetleyen özel mekanizmalara
gereksinim duyulur. Emniyet güçleri, karar verebilme yetkisi ve operasyonel ba¤›ms›zl›¤a
sahip olmal›; ancak yasalar›n korunmas›nda tarafs›zl›¤a riayet etmeli ve profesyonelli¤e
uygun hareket etmelidir. Polis görevlileri, meslek eti¤inin aç›k ya da z›mni kurallar›ndan
haberdar olmal› ve onlara ba¤l› kalmal›d›rlar. Söz konusu meslek eti¤inin gere¤i olarak
herkesin yaflama hakk›na sayg› duymal› ve meflru bir amaca yönelik, gereken ve
kanunun izin verdi¤i düzeyde güç kullanmay› görev edinmelidirler. Polis kuvvetlerince
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orant›l›l›k ilkesi gözetilerek güç kullan›lmal›d›r. D›fl hesap verebilirlik mekanizmalar›n›n
yan› s›ra (siyasi ve adli) (bkz. 3. bölüm) iç ya da bürokratik hesap verebilirlik mekanizmalar›
da bulunmal›d›r. Polisin profesyonel iflleyifli içinde polis hakk›nda kötü muamele
iddialar›n›n ve yurttafllar›n flikayetlerinin de¤erlendirilebilece¤i bir iç gözden geçirme
mekanizmas› devreye girmelidir.

22 Nolu Kutucuk

Tehlikeli durum ve çarp›tmalar
"Güvenlik güçlerinin demokratik olmayan bir biçimde yönetimi güvenlik önceliklerinin
çarp›t›lmas›n› da beraberinde getirebilir. Pek çok ülkede askeri güvenli¤e karfl› hissedilen
önyarg›, hükümetleri polis kuvvetlerini askerilefltirmeye ve böylece askeriye ile polis
aras›ndaki ayr›m› daha da mu¤laklaflt›rmaya ya da polisin finansman›n› oldukça azaltarak
bu teflkilat›n yurttafllar›n emniyet ve güvenli¤ini sa¤lama kapasitesini zay›flatmaya sevk
etti. Özellikle düflük gelirli ülkelerde polis ve di¤er güvenlik güçleri, asgari geçimlerini
sa¤layan bir maafl ve s›n›rl› e¤itim almakta ya da hiç e¤itim almamakta, kötü bir idareye
ve düflük okuma yazma oranlar›na sahip olmakta." ... "Yeni yeni kurumsallaflan
demokrasilerde seçilmifl liderler genellikle görevde kalabilmek için askeri birimler de
dahil olmak üzere güvenlik güçlerine güvenirler; çünkü onlar toplumsal yap› içinde
en güçlü pozisyondad›rlar. Ayn› nedenle siyasi liderler kendi amaçlar› için gücüne
güvendikleri askeriyede daha fazla hesap verebilirli¤e ve aç›kl›¤a fliddetle karfl›
koyabilirler."
‹nsani Kalk›nma Raporu, 2002

Temel insiyatifler
Polisin demokratik gözetimi, yerel insan haklar› örgütlerinin de dahil oldu¤u ve tabandan
tavana do¤ru iflleyen gayriresmi süreçlerle daha da gelifltirilebilir. Bu ayr›ca polis
güçlerine yönelik kamu güveninin artmas›na da yard›mc› olacakt›r. Halk›n polisle ilgili
flikayetlerini gündeme getirebilecek ombudsman gibi sivil gözetim yap›lar›, polisin hizmet
verdi¤i topluma hesap verilebilir k›l›nmas›na katk›da bulunur. Baz› durumlarda sivil
toplum gruplar›n› ve yerel liderleri kapsayan bölgesel güvenlik konseylerinin kurulmas›,
yerel polis hizmetlerinin gelifltirilmesinde olumlu etkilerde bulunmufltur. Polis teflkilat›ndaki
bozukluk ve ihlalleri iffla edenleri ve bunlar› izleyen sivil toplum gruplar›n› polisin,
istihbarat servisinin ve askeriyenin tacizinden korumak için gereken yasal düzenlemeler
yap›lmal›d›r.
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Geliflmekte olan bir örnek olarak Eritre'de polis
Bir polis teflkilat›yla çevresi aras›ndaki iliflki her zaman çok boyutludur. Bu çok boyutluluk
en iyi biçimde polisin iki temel görevini nas›l yerine getirdi¤inin incelenmesiyle
anlafl›labilir. Bu görevler, yasalar›n uygulanmas› için güç kullan›m› ve kamuya sa¤lanan
hizmettir. Eritre gibi geliflmekte olan ülkelerde polisin bu iki görevi aras›ndaki çeliflki
daha da belirgindir. Eritre'nin, Etiyopya'ya karfl› 30 y›l sürdükten sonra sona eren
ba¤›ms›zl›k savafl› 1998-1999 y›llar›nda yeniden alevlenmiflti. 1990'lar›n bafl›nda 5000
kiflilik polis gücü eski ba¤›ms›zl›k ordusu askerlerinden olufluyordu. Bunun basit bir
nedeni vard›. Hükümet, emektar askerlerinin bak›m›n› üstlenmek zorundayd›. Bunlar›n
önde gelenlerinden baz›lar› polis geçmifline sahipti ve Eritre ve Etiyopya'n›n birlikte
oldu¤u zamanlarda polis memurlu¤u yapm›fllard›.
Suç soruflturma yöntemleri için yap›lan teknik yard›mlar, bir polis akademisinin kurulmas›
ve e¤itim programlar›n›n oluflturulmas› gibi tümü Hollanda hükümeti taraf›ndan
desteklenen faaliyetlerin yan› s›ra en az›ndan yard›mda bulunan ülkeler ve Eritre'nin
seçkin zümresi aç›s›ndan da zihni bir de¤iflim yaflanmas› gerekti¤i aç›kt›. Eritre ordusunda
görev alanlarla, örne¤in tipik bir ‹ngiliz polis memurunun güç kullan›m› anlay›fllar›,
birbirinden oldukça farkl›yd›. Hollanda hükümetinin yard›mlar› ile yürütülen Eritre Polis
Gücü bünyesindeki zihni de¤iflim projesinin amac›, asayifl ve düzenin asgari düzeyde
güç kullanarak sa¤lanmas›yla tan›mlanabilecek bir demokratik polis iflleyiflini hayata
geçirmekti.
Kaynak: Casper. W. Vroom, Maastricht Üniversitesi, Hollanda, Eritre Polis Gücü bünyesinde
yürütülen zihni de¤iflim projesi kat›l›mc›lar›ndan, 2002.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Demokratik çerçeve
Polisin hukukun üstünlü¤ünü gözeterek çal›flmas›n› temin edin.
Polisin görevlerini meslek eti¤i uyar›nca yerine getirmesini ve böylece tüm
yurttafllar›n polisten adil, tarafs›z ve öngörülebilir muamele görmesini temin
edin. Bu ba¤lamda devletinizin Birleflmifl Milletler Yasa ‹cra Makamlar›na dair
Mesleki Kurallar› (1979) benimsemesini temin edin. (Bkz. 65 Nolu Kutucuk).

E¤itim
Polis görevlilerinin ald›klar› mesleki e¤itim ve ö¤retimin asayifl ve düzenin asgari
düzeyde güç kullan›larak sa¤lanmas›na yönelik olmas›n› ve bu do¤rultuda
özellikle demokratik ve etik de¤erleri, insan haklar› ve kad›n erkek eflitli¤i
konular›nda hassasiyet ve e¤itimi de kapsamas›n› temin edin (ayr›ca bkz. 7.
Bölüm).
VI, VII ve VIII. K›s›mlardaki mali, insani ve maddi kaynaklara iliflkin tavsiyeleri de
gözden geçiriniz.
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11. Bölüm

Gizli servisler ve istihbarat
servisleri
Kimileyin "güvenlik servisleri" olarak da adland›r›lan istihbarat servisleri, devlet ve
toplumun güvenli¤iyle onun yaflamsal ç›karlar›n›n korunmas›na yönelik enformasyonun
ba¤›ms›z analizini gerçeklefltiren, devletin kilit önemdeki teflkilatlar›ndand›r. Yürütmeye
ba¤l› olarak çal›flsalar da faaliyetlerinin gözetiminde parlamento çok önemli bir rol
üstlenir.
Uluslararas› terörizm, uyuflturucu kaçakç›l›¤›, kaçakç›l›k, örgütlü suçlar ve yasad›fl›
göçlerin iç güvenli¤e yöneltti¤i yeni tehdit ve riskler istihbarat teflkilatlar›n›n kapasitelerinin
artt›r›lmas›na yönelik giriflimleri hakl› ç›karm›flt›r. Özellikle 11 Eylül sonras› geliflmelerin
ard›ndan iyi istihbarat bir zorunluluk olarak görülmeye bafllanm›flt›r. Sald›r›lardan sonraki
aylarda pek çok ülke hükümeti, istihbarat teflkilatlar›n› internet ve faks yoluyla yap›lan
iletiflimin izlenmesi ve telefonlar›n dinlenmesi gibi daha genifl yetkilerle donatt› (Bkz.
terörizm hakk›ndaki 20. bölüm).
Yeni teknolojiler sayesinde zanl›lar›n gözlenmesi, yerlerinin saptanmas› ve ele geçirilmesi
imkanlar› artm›fl ve istihbarat teflkilatlar› aras›nda gerek iç gerekse d›flta daha fazla
iflbirli¤i yap›lmaya bafllanm›flt›r. ‹stihbarat teflkilatlar›n›n gittikçe artan yetkilerinin
uluslararas› insani ve insan haklar› hukuk ve ilkeleri ile çat›flmamas›n› temin etmek
parlamentolara düflmektedir.

‹stihbarat teflkilatlar›n›n nitelikleri
‹stihbarat teflkilatlar›n›n temel görevi, bilgi toplamak ve tetkik etmektir. Böylesi bir faaliyet
üst düzey gizlilik gerektirir. Öte yandan bu tür bilgilerin iç siyasi arenada kötüye
kullan›lmas› ihtimali de mevcuttur. Böylelikle istihbarat teflkilatlar› korumay› amaçlad›klar›
toplum ve siyasi sistem için bir tehdit halini alabilir. Bu nedenlerden ötürü yürütme
organ› taraf›ndan denetiminin yan› s›ra bu teflkilatlar›n aç›k bir demokratik ve parlamenter
gözetimine büyük ihtiyaç vard›r. Yaln›zca bir denetleme ve dengeleme sistemi, yürütmenin
ve parlamentonun istihbarat teflkilat›n› kendi siyasi amaçlar› do¤rultusunda kullan›m›n›
önleyebilir.
Demokrasilerde istihbarat teflkilatlar› etkin, siyasi aç›dan tarafs›z olmaya çal›flmal›,
mesleki ahlak ilkelerine ba¤l› olmal›, yasal yetki alan› dahilinde ve anayasal-yasal
normlar ve devletin demokratik iflleyifline uygun olarak görev yapmal›d›r.
‹stihbarat servislerinin demokratik gözetimi, parlamento taraf›ndan kabul edilen ve
istihbarat yap›lar›n›n oluflturulmas›na dair aç›k ve kesin bir yasal çerçevenin oluflturulmas›
ile bafllar. Bu yasal çerçeve dahilinde istihbarat hizmetlerinin yetkileri, iflleyifl biçimleri
ve tâbi olacaklar› denetim mekanizmalar›na da yer verilmelidir.
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‹stihbarat teflkilatlar›na ayr›lan özel fonlar
ve parlamento: Arjantin örne¤i
"Ulusal istihbarata dair 25.520 nolu Yasa. (27 Kas›m 2001). Madde 37: " Ulusal
Kongre Karma Komisyonu, Ulusal ‹stihbarat›n farkl› dairelerine ayr›lan bütçe tahsislerini
gözetme ve denetleme yetkisine sahiptir. Bu amaçla Ulusal Kongre Karma Komisyonu,
söz konusu yetkisi do¤rultusunda flunlar da dahil olmak üzere çeflitli faaliyetlerde
bulunabilir:
1. Yürütme Organ›n›n Kongre'ye sevketti¤i ulusal bütçe kanunu görüflmelerine
kat›lmak ve müdahalede bulunmak. Bu amaçla Yürütme Organ› özellikle a) yarg›
taraf›ndan icra edilen özel, gizli ya da eriflimi s›n›rland›r›lm›fl bütçelere dair ek;
b) harcamalar›n amaç, program ve kalemlerini içeren ek olmak üzere gerekli
tüm belgeleri iletir.
2. Bu yasan›n kapsam›nda bulunan ve görevlerine iliflkin tüm veri, bilgi ve raporlar›
vermek zorunda olan istihbarat birimlerinden yard›m almak. Gereken durumlarda
söz konusu yasan›n 39. maddesinde ad› geçen bilgi ve belgeler de talep
edilebilir.
3. Tahsis edilen bütçenin bütçe yasas›nda belirtilen amaca yönelik kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n› izlemek.
4. Ulusal Kongre'ye ve Devlet Baflkan›na sunulmak üzere flu maddeleri kapsayan
bir y›ll›k rapor haz›rlamak: a) ‹stihbarat birimlerine ayr›lan bütçenin kullan›m›na
dair tetkik ve de¤erlendirme; b) Karma Komisyon taraf›ndan yürütülen gözetim
ve denetim faaliyetlerinin yan› s›ra komisyonun uygun gördü¤ü tavsiyeler."
Kaynak: Arjantin Ulusal ‹stihbarat›na dair 25.520 nolu Yasa, 27 Kas›m 2001.

Devletlerin büyük bir bölümü, ço¤unlukla parlamento gözetim komisyonlar› arac›l›¤›
ile resmi bir gözetim gerçeklefltirir. Savunma ya da silahl› kuvvetler komisyonlar›
gibi kurulmufl olan komisyonlar›n yetki alanlar› bazen istihbarat meselelerini de
kapsayacak biçimde geniflletilebilir. Di¤er ülkelerdeyse parlamento, özel olarak
istihbarat servisleri ve gizli servislerin denetimine yo¤unlaflan komisyon ya da alt
komisyonlar kurmufltur.
Parlamento gözetim komisyonlar›n›n gereken bilgilere ulaflmalar›, istihbarat
servis(ler)inin baflkan(lar)›n›n atanmas›nda rol almalar› ve bütçe denetiminde söz
sahibi olmalar› (özel fonlar için bkz. 24 Nolu Kutucuk) sa¤lanmal›d›r.
‹lgili parlamento komisyonlar›na ek olarak ya da söz konusu komisyonlar›n olmad›¤›
durumlarda baz› ülkeler resmi olarak yürütme organ› ya da bakanlar kurulunun
d›fl›nda istihbarat gözetim komisyonlar› kurmufllard›r. Bakanlar kurulu ya da yürütme
düzeyindeki gözetim organlar› genellikle bir idari ya da yönetim görevi üstlenir
ve çeflitli siyasi partilerden temsilciler içeren parlamento komisyonlar›yla
karfl›laflt›r›ld›klar›nda faaliyetlerini denetledikleri yap›lara daha ba¤›ml› olmaya
e¤ilimlidirler.
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25 Nolu Kutucuk

Gizli belgeleri inceleyen parlamento komisyonlar›n›n
faaliyetlerinden baz›lar›
Gereken durumlarda komisyon kapal› kap›lar ard›nda toplan›r;
Komisyon, raporlar›n› parlamentonun tüm üyelerinin kat›ld›¤› toplant›larda sunar
ve bunun ard›ndan gizli olmayan konularda kamuya aç›k bir toplant› yap›l›r.
Yürütülmekte olan operasyonlara iliflkin bilgileri ya da istihbarat servislerinde
görev yapanlar› ve isimlerini iffla etmemek kayd›yla komisyonun her türlü bilgiyi
edinme yetkisi vard›r
(Nitelikli ço¤unluk ya da salt ço¤unlu¤un ald›¤› karar ile) komisyon kamu yarar›na
oldu¤unu düflündü¤ü durumlarda herhangi bir bilgiyi iffla edebilir
Komisyon, talep etti¤i bilgiler ile yetinmez. ‹stihbarat servislerinden sorumlu
bakan(lar) da ellerinde ayd›nlat›c› ve resmi tamamlayacak bilgiler oldu¤unda
komisyona kendili¤inden bilgi vermek durumundad›r.

Demokrasilerde istihbarat servisleri için
parametreler
‹stihbarat servisleri ve gizli servislerin gözetiminin kendine özgü yöntemleri o ülkenin
hukuksal gelene¤i, siyasal düzeni ve tarihsel faktörlerin etkisiyle biçimlenir. Örne¤in
‹ngiliz örfi hukukundan esinlenen ülkeler, gözetimin adli yönüne vurgu yaparlar. Buna
karfl›l›k yasama taraf›ndan üstlenilen gözetim, k›ta Avrupas› ülkeleri ve yak›n geçmifllerinde
polis kuvvetlerinin bask›c›l›¤›na tan›k olmufl ülkelerde ra¤bet görmektedir. Amerika
Birleflik Devletleri'nin ise yürütme, yasama ve federal düzeyde yarg› alanlar›nda denetim
mekanizmalar› mevcuttur. Baz› demokratik ülkelerde istihbarat teflkilatlar›n›n insan
haklar›n› ihlal ettiklerine iliflkin iddialar› soruflturma ve bu soruflturman›n sonuçlar›n›
halka duyurma yetkisine sahip ombudsmanl›k kurumu oluflturulmufltur. (Ombudsmanl›k
kurumu için bkz. 16. Bölüm).

Gözetim alan›
Etkinlik türleri (iç/karfl› istihbarat ya da yabanc› istihbarat) ya da özel faaliyet alanlar›
(operasyonel yöntemler, gizli harekatlar) söz konusu oldu¤unda istihbarat servislerinin
gözetimi genellikle k›s›tl› kalmaktad›r.

Parlamentoda aç›k ya da kapal› görüflmeler
Demokratik toplumlarda istihbarat›n gözetimi, genellikle devletin di¤er faaliyet alanlar›na
k›yasla daha kapal› ve daha az geliflkin bir özellik gösterir. Örne¤in parlamentoda oluflturulan
istihbarat gözetim komisyonlar›n›n görüflmeleri ço¤unlukla halka aç›k yap›lmamakta ve
komisyona dahil meclis üyeleri yemin ederek kendilerine verilen bilgilerin gizlili¤ine riayet
etmek durumunda kalmaktad›rlar. ‹stihbarat servislerinin gözetimi ne flekilde yap›l›rsa
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yap›ls›n demokratik toplumlar bir yandan düzenli incelemelerle bu teflkilatlar›n uygun ve
yasal iflleyifli ve hesap verilebilirli¤ini güvence alt›na almaya di¤er yandan da ulusal
güvenli¤i koruma görevlerinde gizlilik ve verimliliklerini korumaya çabalarlar.

Görev da¤›l›m›
‹stihbarat denetiminin yap›sal bir arac›, istihbarat hizmetinin yaln›zca bir teflkilat›n ya
da kurumun tekeline b›rak›lmamas›d›r. Polis, silahl› kuvvetler ya da iç ve d›fl istihbarat
gibi birbirinden ayr› yap›lara ba¤l› çok say›da istihbarat teflkilat›n›n bulunmas› çok verimli
olmayabilir ve bürokratik rekabeti k›z›flt›rabilir; ancak bu durumun genellikle demokratik
denetim için daha elveriflli oldu¤u düflünülür. Bu nedenle de pek çok devletin iç istihbarat
ve askeri istihbarat için ayr› servisleri bulunmaktad›r. Yap›lan bu ayr›m demokratik
gözetim aç›s›ndan olumlu sonuçlar verse de istihbarat toplama ve tetkik etme süreçlerinin
bir bütün halinde yürütülememesine neden olmaktad›r. Bu durum özellikle 11 Eylül
sald›r›lar›ndan sonra bir sorun halini alm›flt›r.

‹stihbarat görevlilerinin e¤itimi
‹stihbarat uzmanlar›n›n e¤itimi ve mesleki formasyonu, istihbarat gözetiminin temel
unsurlar›ndan biridir. Özellikle profesyonel çal›flman›n ö¤renilmesi, demokratik norm
ve insan haklar› ilkelerine ba¤l› kal›nmas› ve medeni sorumluluk bilinci kazan›lmas›
istihbarat görevlilerinin e¤itiminde önemli konulard›r. Demokratik yönetimlerde, istihbarat
çal›flanlar›n›n istihbarat teflkilatlar›n›n kendi bünyesinde e¤itilip istihdam edilmesine ve
bunun askeriyenin sorumluluk alan›na b›rak›lmamas›na çal›fl›l›r.

Bilgilerin gizlili¤inin kald›r›lmas›
Denetim ve hesap verilebilirli¤i kolaylaflt›ran yap›sal faktörlerden biri de istihbarat
faaliyetlerine iliflkin bilgilerin belirli bir sürenin sonunda kamu kullan›m›na sunulmas›d›r.
Bu durum, bilgilenme özgürlü¤üne iliflkin yasalar ve üzerinden belirli bir sürenin
geçmesinin ard›ndan gizli belgelerin yay›mlanmas›na dair düzenlemelerle sa¤lanabilir.
Geç de olsa sa¤lanan bu fleffafl›k ve kamu denetimi de demokratik denetimi kolaylaflt›rabilir
(Bkz. 21. Bölüm).

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Parlamenter gözetim mekanizmalar›
Parlamentonuzda tüm istihbarat servislerini gözetme görev ve yetkisine sahip
özel komisyon ya da alt komisyonlar›n bulunmas›n› temin edin (parlamento
komisyonlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› için bkz. 15. Bölüm).

Í
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Bu organ›n yetkilerinin aç›k biçimde tan›mlanmas›n›, mümkün oldu¤unca
s›n›rlanmas›n› ve üyelerinin gereken tüm bilgi ve uzmanl›¤a ulaflabilmelerini
temin edin.
Ayr›ca parlamento komisyonunun faaliyete geçmesini ve düzenli olarak
haz›rlayaca¤› raporlarda elde etti¤i bulgu, sonuç ve tavsiyelere yer vermesini
temin edin.

Demokratik ve yasal çerçeve
‹stihbarat servisleriyle ilgili yasalar›n afla¤›daki hususlar› düzenlemesini temin
edin: ‹stihbarat servislerinin statüsü, yetki alan›, iflleyifli, iflbirli¤i, görev da¤›l›m›,
rapor verme yükümlülü¤ü ve bu kurumlar›n gözetimi ilgili yasalarda
tan›mlanmal›d›r. Buna ek olarak, enformasyon elde etmek için kullan›lan özel
yöntemler ve kiflisel detaylar› kapsayan kay›tlar›n tutulmas›n›n yan› s›ra istihbarat
servisleri görevlilerinin statüleri yasalarla düzenlenmelidir.
‹stihbarat servislerinin siyasal aç›dan tarafs›z olmalar›n›, demokratik normlara
ba¤l› ve medeni sorumluluk bilinci içinde çal›flmalar›n› temin edin.
‹stihbarat çal›flanlar›n›n demokratik ilkeler ve insan haklar› hukuku dahilinde
e¤itim almalar›n› güvence alt›na almak amac›yla parlamentoda kurulan istihbarat
gözetim komisyonunun faaliyete geçmesini temin edin.
Devletin üç ana erkinin tamamlay›c› rollerini yerine getirebilmeleri için parlamento
gereken yasalar› kabul etmelidir. Bu alanda üç ana erkin rolleri flunlard›r:
- Yürütme, istihbarat servislerindeki görev da¤›l›m› ve önceliklerin belirlenmesinde
son söze sahiptir;
- Parlamento, ilgili yasalar› kabul eder, bütçeyi gözetir ve hükümetin rolü ve
istihbarat servislerinin iflleyiflini gözetir; parlamento, istihbarat teflkilatlar›na
operasyonlar esnas›nda MÜDAHALE ETMEMEL‹D‹R;
- Yarg›, istihbarat servislerinin özel mülkte arama yapmak ve/ya da özel
haberleflmeyi takip etmek istedi¤inde yetki belgesi haz›rlar ve istihbarat
servislerinin yasalar çerçevesinde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› gözetir.

fieffafl›k ve hesap verilebilirlik
Parlamento istihbarat gözetim komisyonuna yürütme taraf›ndan gelifltirilen genel
istihbarat politikas› hakk›nda bilgi verilmesi ve dan›fl›lmas›n› temin edin.
‹stihbarat servislerinin zorunlu gizlilik ve verimliliklerinden feragat etmeden
yasal, uygun biçimde ve hesap verilebilirlik uyar›nca görev yapmalar›n›n
parlamento istihbarat gözetim komisyonu taraf›ndan güvence alt›na al›nmas›n›
temin edin. Bu yükümlülük, telefon konuflmalar›n›n dinlenmesi gibi konulara
iliflkin yasal düzenlemeleri içerir.
Bu amaçla komisyonun istihbarat teflkilatlar›n›n faaliyetleri hakk›nda kapsaml›
flekilde bilgilendirilmesini ve istihbarat servisleri ve gizli servislerin baflkanlar›n›n
atanmas›nda söz sahibi olmas›n› temin edin.

Gizlili¤e iliflkin konular
Bilgilenme özgürlü¤üne iliflkin yasalar›n, istihbarat servislerinin hesap
verebilirli¤inin ve gerek dolayl› gerekse do¤rudan gözetimlerinin önemli bir arac›
olmas›n› temin edin.
Gizli fonlar söz konusu oldu¤unda gizlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri aras›nda
denge kurulabilmesi için özel bir mali denetimin yap›lmas›n› sa¤lay›n.
Gecikmifl fleffafl›¤›n tamamen ya da k›smen güvence alt›na al›nabilmesi için
eskiden gizli addedilen belgelerin yay›nlanma ölçüt ve süresinin yasayla
düzenlenmesini temin edin. Bilgilenme özgürlü¤ünü düzenleyen yasalar gere¤i
ulafl›labilecek raporlar›n düzenli olarak yay›mlanmas›n› sa¤lay›n.
Terörizm hakk›nda ayr›ca 20. Bölüme, mali kaynaklar konusunda ise VI. K›sma bak›n›z!
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12. Bölüm

Özel güvenlik flirketleri ve
askeri flirketler
Devlet, meflru güç kullanma tekelini elinde tutar ve d›fl tehditler karfl›s›nda iç güvenli¤in
ve savunman›n sa¤lanmas›ndan sorumlu olan tek güçtür. Ancak son zamanlarda
meydana gelen iç çat›flmalar, güvenlik hizmetlerinin özellefltirilmesi olgusunu gündeme
getirdi. Devlet d›fl› baz› güvenlik aktörleri yeniden ortaya ç›kt› ve güvenlik sektörünün
demokratik gözetiminin geleneksel biçimlerinin gözden geçirilmesine neden oldu.
1990'l› y›llardan bu yana özel güvenlik ve askeri flirketlerin say›s›nda bir art›fl meydana
geldi. Bunlar›n ço¤unlu¤u, paral› askerler, özel askeri flirketler ve özel güvenlik flirketleri
olmak üzere üç grupta toplanabilir. Bu flirketlerin faaliyetlerinin devlet mekanizmalar›nca
denetimi oldukça önemlidir.

Özel güvenlik flirketleri ve askeri flirketlerin ifllev ve tehlikeleri
Ço¤unlukla bir çat›flma döneminden ç›kan ya da çöken devletler özel güvenlik flirketleri
ve askeri flirketlere baflvurmaya yönelirler. Yeterli askeri e¤itim imkanlar› ve güce sahip
olmamalar› nedeniyle tüm vatandafllar›n›n ve/ya da gruplar›n güvenliklerini
sa¤layamad›klar›, kendi güvenlik sektörlerinin gerçek anlamda demokratik denetiminde
devletin sahip oldu¤u fliddet tekelinden yararlanma konusunda isteksiz olduklar› ya da
devlet içi çat›flmalarla karfl› karfl›ya olduklar› için bu yola baflvururlar.
Bu tür koflullarda özel askeri/güvenlik flirketlerinin kullan›m›n›n, k›sa vadede özellikle
ulusal anlamda mesleki beceri ve e¤itim kapasitesinin gelifltirilmesi ve hatta kimi zaman
özgüvenin yükseltilmesinde olumlu etkileri olabilir. Ancak 29 Nolu Kutucukta da gösterildi¤i
üzere, demokratikleflme sürecine olumsuz etkileri daha fazla ve çok boyutlu olabilir.
Bu güçlerden yararlanan devletlerde kamu kurulufllar›yla demokratik seçimlerle oluflmufl
kurumlar›n, öncelikle de parlamentonun, yeterli ve etkin gözetim ve demokratik denetim
mekanizmalar›na ihtiyaçlar› vard›r. Bu mekanizmalar›n hem kendi devletlerinin güvenlik
yap›lar›n›n hem de ücret karfl›l›¤› hizmet veren askeri/güvenlik uzmanlar›n›n üstünde
olmalar› gerekir.
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26 Nolu Kutucuk

Özel güvenlik flirketleri ve askeri flirketler ve demokrasi için
yaratt›klar› potansiyel tehlikeler
Özel güvenlik kurulufllar› askeri/güvenlik sektörüne belirli bir istikrar getirebilirler;
fakat uzun vadede baz› hükümetler (iç) sorunlar›n çözümünde bu kurulufllar›
bafll›ca araç olarak görmeye bafllayabilirler;
Ücret karfl›l›¤› yabanc› uzmanlar›n tutulmas›, bunlar›n somut olarak hangi
askeri/güvenlik misyonlar›n› üstlenecekleri ve bütçelerinin ne olaca¤› gibi bir dizi
soruyu gündeme getirir: Demokratik ve iyi yönetiflim aç›s›ndan bu tür sorular her
zaman kamusal ve parlamento içi tart›flmalarda ele al›nmal›d›r;
Bir çok kereler bu özel kurulufllar›n daha iyi (ve daha meflru) misyonlar ad› alt›nda
silah simsarl›¤› yapt›klar› görülmüfltür.

Paral› askerlik
Paral› askerlik, kökenleri eskiye dayanan bir olgudur. Son zamanlarda yaflanan çat›flmalar,
paral› askerlerin hâlâ dünyan›n pek çok yerinde kullan›ld›¤›n› göstermifltir.
BM Genel Kurulu taraf›ndan 4 Aral›k 1989'da kabul edilen 44/34 nolu Paral› Askerlerin
Askere Al›nmas›, Kullan›m›, Finansman› ve E¤itimine Karfl› Uluslararas› Konvansiyon'un
1. maddesinde paral› askerli¤in tan›m›na yer verilmifltir. 20 Ekim 2001'de yürürlü¤e
giren bu konvansiyonu flimdiye kadar çok az say›da ülke onaylad›. Söz konusu
Konvansiyon, 1949 Cenevre Konvansiyonlar›'n›n 1. Ek Protokolünün 47. maddesinde
yer alan tan›m›n kapsam›n› geniflletmektedir. Bu kapsama özellikle bir hükümeti devirmek
ya da bir devletin anayasal düzenine ya da toprak bütünlü¤üne zarar vermek amac›yla
özel olarak toplu fliddet eylemlerine kat›lmak üzere kullan›lan kifliler de dahil edilmifltir:
"Madde 1- ‹flbu Konvansiyonun amaçlar› do¤rultusunda,
1.

Paral› asker tan›m›na afla¤›daki kifliler dahildir: (a) ülkesinde ya da ülkesi d›fl›nda
silahl› bir çat›flmada savaflmak üzere özel olarak askere al›nanlar; (b) özellikle
kiflisel ç›kar elde etmek amac›yla çarp›flmalara kat›lan ve bu çarp›flmalara her
kimin saflar›nda kat›l›yorlarsa onun ad›na ya da onun taraf›ndan kendilerine
benzer ifllevleri yerine getiren benzer rütbedeki savaflç›lardan çok daha fazla
maddi kazanç vaat edilen kifliler; (c)ne çat›flmaya taraf olan ülkelerin milliyetine
tabi ne de çat›flmaya taraf ülkenin topraklar›nda sürekli ikamet eden kifliler; (d)
çat›flmaya taraf olan ülkelerin silahl› kuvvetlerine mensup olmayan kifliler; ve
(e)çat›flmaya taraf olmayan bir devletin silahl› kuvvetler mensuplar›ndan resmi
bir görevle gönderilmeyenler.

2.

Paral› askerler ayr›ca herhangi bir durumda flu niteliklere sahip kiflilerdir: (a)
afla¤›daki amaçlar için ülkesinde ya da ülkesi d›fl›nda silahl› bir çat›flmada
savaflmak üzere özel olarak askere al›nanlar: (i) hükümeti devirmek ya da bir
devletin anayasal düzenine zarar vermek ya da (ii) bir devletin toprak bütünlü¤üne
zarar vermek; (b) bu amaçlarla özellikle kiflisel ç›kar elde etmek isteyen ve maddi
kazanç vaadiyle teflvik edilen kifliler; (c)böylesi bir eylemde bulunulan devletin
milliyetine tabi olmayan ya da topraklar›nda sürekli ikamet etmeyen kifliler; (d)
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bir devlet taraf›ndan özel görevle gönderilmeyenler; ve (e) eylemin yap›ld›¤›
devletin silahl› kuvvetlerinin mensubu olmayanlar."
Uluslararas› Konvansiyonun amaçlar› do¤rultusunda paral› askerleri askere alan,
kullanan, finanse eden, ya da e¤itenler, böylesi faaliyetlerde bulunmaya teflebbüs
edenler ya da bu faaliyetlerde bulunanlar›n suç ortaklar›, a¤›r bir suç ifllemifl olmaktad›rlar.
Ancak hükümetler, jet pilotlar›, terörle mücadele operasyonlar› gibi özel görevlerde yer
almak üzere yabanc› askeri uzmanlardan yararlanabilirler.
BM ‹nsan Haklar› Komisyonunun paral› askerler hakk›ndaki Özel Raportörü, raporunda
flu tavsiyelere yer vermektedir: "Genel Kurul, Konvansiyona henüz taraf olmayan ülkelere
Konvansiyonu onaylamaya ve taraf olmaya yönelik davetini yinelemelidir. Genel Kurul
ayn› zamanda üye devletleri, ulusal mevzuatlar›n› gözden geçirerek Konvansiyon ile
uyumlu hale getirmeye davet etmelidir." (70. paragraf).

Özel askeri flirketler
Özel askeri flirketler, "paral› askerlerin" bir çeflit modern versiyonudur. Bu nedenle
askeri hizmetler ya da e¤itim vererek ya da daha aç›k ifade etmek gerekirse savafllarda
ya da savafl d›fl› faaliyetlerde görev üstlenerek kâr amac› gütmektedirler. Bununla
birlikte bu flirketler genellikle emekliye ayr›lm›fl ve güvenlik güçlerinde art›k aktif olarak
görev almayan askeri personelden olufltu¤undan yasal aç›dan çok dar bir çerçevede
tan›mlanan paral› asker kategorisine dahil olmamaktad›rlar. Özel askeri flirketler,
muharebe ve operasyonel destekten tavsiye ve e¤itime, silah tedarikinden istihbarat
toplama ya da rehinelerin kurtar›lmas›na kadar oldukça genifl bir alanda hizmet
vermektedirler. Verdikleri hizmetler ne olursa olsun bu flirketlerin belirgin özelli¤i, bilhassa
çat›flma durumlar›nda ya da çat›flma sonras› yeniden yap›lanma sürecinde hükümetlerin
iste¤i üzerine görev almalar›d›r.
Bu tür özel askeri flirketlere örnek olarak bir Amerikan flirketi olan MPRI verilebilir.
Savunmayla ilgili konularda sözleflmeyle profesyonel hizmet veren bu flirket, baflta
asayiflin sürdürülmesi ve liderlik konular›nda uzmanl›k olmak üzere savunmayla ilgili
tüm konularda yard›m ve destek sa¤lamaktad›r. 1988 y›l›nda yüksek rütbeli emekli
askerler taraf›ndan kurulan MPRI, hâlâ emekli asker personel taraf›ndan yönetilmektedir.

Özel güvenlik flirketleri
Özel güvenlik flirketleri, flirket ve mülkleri korumay› ve böylelikle suçun önlenmesine
katk›da bulunmay› amaçlarlar. Özel güvenlik flirketleri her yerde hizmet vermektedir;
ancak son zamanlarda yap›lan araflt›rmalar göstermektedir ki, özellikle iflyerlerinin
devletin sa¤lad›¤› korumadan daha fazlas›na ihtiyaç duydu¤u çat›flma bölgelerinde, bu
flirketlere daha fazla baflvurulmaktad›r. Bunlar›n çat›flman›n askeri yönünden ziyade
mal ve personelin korunmas›yla ilgilendikleri düflünülmektedir. Ancak uygulamada bu
flirketler ço¤unlukla askeri uzmanl›k ile güvenli¤e iliflkin uzmanl›¤› birarada
kullanmaktad›rlar. Zira bu tür bölgelerde her iki alan da eflit derecede önemli ve gerekli
addedilmektedir. Bu durum da özel askeri flirketler ile güvenlik flirketleri aras›ndaki
ayr›m›n mu¤laklaflmas›na neden olmaktad›r.
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Özel güvenlik kurulufllar›n›n gitgide artan önemi ve yayg›n kullan›mlar›ndan dolay›
demokratik kurumlar›n özellikle de parlamentonun güvenlik sektöründeki bu yeni aktörler
üzerinde asgari düzeyde gözetim ve denetim sa¤layabilmesi daha da önem
kazanmaktad›r. Aksi takdirde temel demokratik ilkeler tehlikeye at›lacakt›r.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Yasama
Devletinizin 1989 tarihli Paral› Askerlerin Askere Al›nmas›, Kullan›m›, Finansman›
ve E¤itimine Karfl› Uluslararas› Konvansiyona taraf olmas›n› ve ilgili yasal
düzenlemelerin yap›lmas›n› temin edin.
Özel güvenlik flirketleri ve askeri flirketler için geçerli bir yasal çerçevenin
yürürlükte olmas›n› temin edin.

Normlar ve silah ambargolar›na riayet
Özel güvenlik flirketleri ve askeri flirketler yurtd›fl›nda çat›flma bölgelerinde faaliyet
gösterdiklerinden bu flirketlerin ülkenizde kâin olanlar›n faaliyetlerinin ulusal
güvenlik stratejisi ve d›fl politikan›n yan› s›ra ilgili uluslararas› yasa, norm ve
kararlara uygun olup olmad›klar›n›n denetlenmesini parlamentoda gündeme
getirin.
Özel güvenlik flirketleri ve askeri flirketlerin silah ambargosu uygulanan bölge
ya da ülkelerde faaliyet göstermesini YASAKLAYAN yasalar›n uygulanmas›n›
temin edin.

fieffafl›k
Hükümetin talep ya da r›zas› olsa bile özel güvenlik flirketleri ve askeri flirketlerin
ulusal topraklarda parlamentonun onay› al›nmaks›z›n hiçbir flekilde faaliyete
geçmesini engelleyin.
Hükümetin özel güvenlik flirketleri ve askeri flirketler için ay›rd›¤› bütçenin
parlamento taraf›ndan gözetilmesini temin edin.

Hesap verilebilirlik
Bu flirketlerin yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki tüm faaliyetlerinden ötürü hükümetin
parlamentoya karfl› gerek yasalarla gerekse uygulamada sorumlu olmas›n›
sa¤lay›n.
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13. Bölüm

Etkin parlamento gözetiminin
koflullar›
Güvenlik sektörünün parlamento taraf›ndan gözetimi, parlamentonun hükümet ve
güvenlik kurulufllar› karfl›s›ndaki güç ve yetkisine ba¤l›d›r. Bu ba¤lamda güç ve yetki
kavram›, hükümetin seçenek ve davran›fllar›n› halk›n parlamentoya yans›yan ortak
iradesi do¤rultusunda etkileyebilme kapasitesi anlam›nda kullan›lmaktad›r. Ayn› zamanda
siyasetlerin, yasalar›n, kararlar›n ve bütçenin parlamentonun onaylad›¤› biçimiyle
uygulan›p uygulanmad›¤›n›n gözetilmesini de kapsar. Bu güç ve yetki yaln›zca anayasa
ve kanunlardan de¤il parlamento prosedürlerinin gerekleri ve örfi uygulamalardan da
kaynaklanmaktad›r.
Özetle güvenlik sektörünün parlamenter gözetiminin koflullar› aras›nda flu unsurlar
bulunur:

3
3
3
3

Aç›k biçimde tan›mlanm›fl anayasal ve yasal yetkiler
Örfi uygulamalar
Kaynaklar ve uzmanl›k
Siyasi irade

Anayasal ve yasal yetkiler
Anayasa (ya da muadilleri), güvenlik sektörünün parlamento taraf›ndan gözetiminde
en önemli yasal temeli teflkil eder. Ülkelerin siyasi, kültürel ve toplumsal yap›s›na ba¤l›
olarak anayasalar› birbirinden farkl› olsa da büyük bir ço¤unlu¤unda flu maddeler hükme
ba¤lan›r:

3

Güvenlik hizmetlerinden yürütme (devlet baflkan›, baflbakan ya da savunma
bakanl›¤›) sorumludur;

3

Yürütme, parlamentoya karfl› sorumludur.

Anayasal hükümler en üst hukuki statüyü haiz oldu¤undan parlamentonun güvenlik
sektörüne iliflkin güç ve yetkilerinin anayasada hükme ba¤lanmas› oldukça önemlidir.
Anayasalar kolayl›kla de¤ifltirilemezler ve anayasal de¤ifliklikler söz konusu oldu¤unda
parlamentoda nitelikli ço¤unluk aran›r. Bu nedenle parlamentonun bu hassas alandaki
yetkilerinin korunmas›nda anayasa çok önemli bir araç addedilebilir. Bu yetkiler ç›kar›lan
özel yasalar ve parlamento prosedürleri gere¤i daha da pekifltirilebilir. Bunlara ek olarak
zaman içinde hesap verilebilirlik ve parlamenter gözetime dair toplumsal norm ve
uygulamalar da gelifltirilmifltir.
27 Nolu Kutucukta güvenlik sektörünün gözetiminde parlamentolar›n kullanabilecekleri
yetkilerin geniflli¤i hakk›nda bilgi verilmektedir. Bu yetkilerin büyük bir bölümüne ilerideki
bölümlerde de yer verilecektir.
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27 Nolu Kutucuk

Güvenlik sektörünün demokratik gözetiminde
parlamentonun kullanabilece¤i araçlar
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Genel yetkiler
Yasama yetkisi
Yasalar›n de¤ifltirilmesi ya da yeniden kaleme al›nmas›
Yürütmenin temsilcilerine yöneltilen sorular
Yürütmenin temsilcilerinin parlamento oturumlar›n› izlemek üzere ça¤r›lmalar›
Askeri personelin ve memurlar›n parlamento oturumlar›n› izlemek üzere ça¤r›lmalar›
Sivil uzmanlar›n parlamento oturumlar›n› izlemek üzere ça¤r›lmalar›
Yürütmeden resmi belgelerin edinilmesi
Parlamento soruflturmalar› yürütülmesi
Oturumlar düzenlenmesi

2. Bütçe denetimi
a. Bütçeye dair tüm belgelere ulafl›lmas›
b. Savunma ve güvenlik bütçesi fonlar›n› gözden geçirme ve bu fonlarda de¤ifliklik
yapma hakk›
c. Bütçe denetimlerinin programlar, projeler ve bütçeye eklenen yan kalemler düzeyinde
yap›lmas›
d. Savunma ve güvenlik bütçelerine yap›lan ek önerileri kabul ya da reddetme hakk›
3. Bar›fl misyonlar›/yurtd›fl›nda asker konuflland›rma: parlamentonun kabul ya da red
hakk›:
a. Askeri birliklerin yurtd›fl›na gönderilmesinden önce yürütülen tart›flmalara kat›l›m
b. Misyonun görev yönergesi; BM onay›n›n al›nmas›
c. Misyona ayr›lacak bütçe
d. Misyona kat›lan askeri personelin ald›¤› riskler
e. Angajman›n kurallar›
f. Emir/konuta ve denetim zinciri
g. Misyonun süresi
h. Görev yerindeki askeri birlikleri ziyaret hakk›
4. Silah ve askeri araç gereç tedariki
a. Tedarik kararlar›nda yürütmenin parlamentoyu tam bilgilendirme yükümlülü¤ü
b. Sözleflmeleri kabul ya da reddetme hakk›
c. Tedarikin flu safhalar›n›n gözden geçirilmesi:
i. ‹htiyaç duyulan yeni araç ve gereçleri belirleme
ii. Üretici firmalar aras›nda karfl›laflt›rma ve tercih yapma
iii. Telafi tekliflerini de¤erlendirme
5.
a.
b.
c.
d.

Genel Savunma ve Güvenlik Siyaseti: kabul ya da reddetme hakk›
Güvenlik siyaseti
Kriz yönetimi
Silahl› kuvvetlerin yap›s›
Askeri strateji/doktrin

6. Savunma/Güvenlik personeli
a. Personel planlar›n› kabul ya da reddetme hakk›
b. ‹nsan gücü için tavan seviyeyi belirleme hakk›
c. Genel kurmay baflkan› gibi üst düzey atamalarda kabul ya da reddetme ya da
dan›fl›lma hakk›
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Örfi uygulamalar
Tüm faaliyet ve davran›fllar›n yasayla düzenlenmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle de
parlamenter gözetimin örfi davran›fl ve uygulamalar›n›n gelifltirilmesi ve sürdürülmesinde
karfl›l›kl› sayg› ve güven gibi toplumsal normlar›n deste¤inin sa¤lanmas› büyük önem
tafl›r. Örne¤in güvenli¤e iliflkin yeni geliflmeler söz konusu oldu¤unda milletvekillerinin
tam anlam›yla ve zaman›nda bilgilendirilmesi ve süreçlere dahil edilmesi yaln›zca fleffafl›k
ve hesap verebilirlik ilkelerinin de¤il ayn› zamanda insanlar aras› diyalogun sa¤lanmas›n›n
da bir gere¤idir.

Kaynaklar ve uzmanl›k
Genel olarak parlamentonun güvenlik sektörünü gözetme yetene¤i, zaman faktörü ve bu
alanda mevcut bilgi ve uzmanl›k düzeyiyle yak›ndan ilgilidir.

Zaman faktörü
Parlamentonun hükümetin güvenlik meseleleri ve güvenlik sektörüne iliflkin niyet ve
kararlar› hakk›nda zaman›nda bilgi edinmesi büyük önem tafl›r. Hükümetin nihai karar›n›
verdikten sonra parlamentoya haber vermesi parlamentoyu ikincil bir pozisyona itecektir.
Bu durumda parlamento bir oldu bittiyle karfl› karfl›ya kalacak ve hükümetin karar›n› kabul
ya da reddetmekten baflka bir seçene¤i olmayacakt›r.
Hükümetin derhal harekete geçmesi gerekti¤i ulusal krizlerde ve ola¤anüstü durumlarda
parlamentoyu ancak geliflmelerin akabinde bilgilendirebilecektir. Ne var ki bu, hükümetin
parlamentonun onaylad›¤› çerçeve dahilinde hareket etmemesi için bir mazeret
oluflturmamal›d›r.
Ola¤an ve uzun vadeli siyasetler söz konusu oldu¤unda parlamentonun savunma bütçesi,
silah tedariki konular›n›n karara ba¤lanmas› ya da savunma siyasetinin gözden geçirilmesi
gibi temel konular› tetkik edip tart›flabilmesi için yeterince zamana sahip olmas› gerekir.
Parlamenterlerin çal›flmalar›nda genellikle karfl› karfl›ya kald›klar› zaman bask›s›n›
aflabilmenin bir yolu önceden bir strateji gelifltirmektir. 28 Nolu Kutucukta güvenlik
sektörünün gözetiminde kullan›labilecek stratejiler anlat›lmaktad›r.
28 Nolu Kutucuk

Güvenlik sektörünün parlamenter gözetiminde yararlan›lacak
stratejiler
Milletvekillerinin çal›flmalar› genellikle güncel geliflmelerin etkisi alt›nda kal›r.
Parlamentonun siyasi gündemi de büyük ölçüde hükümet taraf›ndan belirlenir.
Zaman k›s›tlamalar›n›n üstesinden gelmenin etkin bir yolu, parlamento gözetimi
için aktif bir strateji belirlenmesidir. Güvenlik sektörü ile ilgili olarak böylesi bir
strateji flu hususlar› içerebilir.
Gündem belirleme: Parlamenterler, vatandafllar›n niyet ve gereksinimlerini sürekli
olarak siyasi gündemlerine tafl›maya gayret etmelidirler.

Í
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Son geliflmeler: Parlamenterler, ülkelerinde ve yurtd›fl›nda güvenlik ve askeri
konularda yaflanan son geliflmeleri takip etmelidir. Bu yaln›zca hükümet kanal›
ile de¤il üniversiteler ve düflünce kurulufllar› gibi devlet d›fl› yap›lar yoluyla da
olmal›d›r.
Ç›kar›lan dersler: Parlamento, s›k s›k yapt›¤› yap›sal de¤erlendirmeler yoluyla
güvenlik sektöründe yer alan aktörlerin geçmiflte yürüttü¤ü operasyonlardan dersler
ç›karmal›d›r.
Sürekli de¤erlendirmeler: Parlamento, hükümetten güvenlik siyasetini güncellefltirirken
son geliflmeleri, niyetleri ve ç›kar›lan dersleri dikkate almas›n› talep etmelidir.

Bilgi, uzmanl›k ve parlamento personeli
Güvenlik sektörünün parlamento taraf›ndan etkin gözetimi, uzmanl›k ve kaynaklar›n
parlamentonun kullan›m›na sunulmas›n› gerektirir. Bununla birlikte parlamenterlerin
uzmanl›k düzeyi, hükümetin ve güvenlik güçlerinin uzmanl›¤›n›n gerisinde kalmaktad›r.
Ço¤unlukla parlamentolar›n araflt›rma gruplar› çok küçük ve k›s›tl›yken ya da böyle bir
personel bulunmazken hükümetler, savunma bakanl›¤›n›n ya da güvenlik sektörü ile
ilgili di¤er bakanl›klar›n personelinden yararlanabilmektedir. Arjantin Kongresi gibi baz›
parlamentolar›n bünyelerinde milletvekillerinin ya da di¤er parlamento personelinin
dan›flabilece¤i ve özellikle de savunma ya da güvenlik konular›yla ilgilenen komisyonlara
tavsiyelerde bulunan daimi askeri irtibat bürolar› bulunmaktad›r. Üstelik milletvekillerinin
görev süresi s›n›rl›yken savunma bakanl›¤›ndaki bürokratlar ve askeri personel
kariyerlerinin tamam›n› bu kurumlarda geçirmektedir. Buradaki temel sorun,
parlamentolar›n tam da gözetmekle yükümlü olduklar› hükümet ve askeriyeden gelen
bilgilere ba¤›ml› olmalar›d›r. Bu, hükümet ve ordu karfl›s›nda parlamenterlerin lehine
olmayan bir durumun oluflmas›na yol açar. Güvenlik sektörünün genellikle askeri yönü
a¤›r basan, kendi içine kapal› do¤as› ve gizlilik yasalar› da bu durumun pekiflmesine
neden olur.
29 Nolu Kutucuk, parlamenterlerin güvenlik sektörüne iliflkin bilgi ve deneyimlerinin
nas›l artt›r›laca¤› hakk›nda baz› öneriler sunmaktad›r.
29 Nolu Kutucuk

Parlamenterlerin güvenlik meselelerine iliflkin bilgi ve
deneyimlerini artt›rmaya yönelik mekanizma ve uygulamalar:
Birkaç öneri
Ayr› bir yap› olarak var olmad›¤› durumlarda parlamenterlerin bilgi ve uzmanl›klar›n›
güvenlik meselelerine yo¤unlaflt›rmalar›n› sa¤layan bir parlamento
savunma/güvenlik komisyonu oluflturun: Parlamento, savunma komisyonuna
ba¤l› tedarik, personel, bütçe ve bar›fl misyonlar› gibi meselelerle ilgilenen alt
komisyonlar kurabilir.
Ulusal ve uluslararas› seminerlere kat›l›n, çal›flma gezileri düzenleyin, güvenlik
servislerinin binalar›n› ziyaret edin (gizli servisler ve istihbarat servisleri hakk›nda
bkz. 11. Bölüm) ve parlamenterlere yönelik e¤itim toplant›lar›na kat›l›n. Ayr›ca
ulusal askeri birliklerin bar›fl misyonlar›na kat›ld›¤› ülkeleri ziyaret edecek
parlamenter için brifingler verilebilir;

Í
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Farkl› ülkelerden parlamenterlerin kat›ld›¤› uluslararas› parlamenterler asamblesi
oturumlar› gibi ortamlarda, deneyim ve uygulamalar hakk›nda görüfl al›flveriflinde
bulunun;
‹yi e¤itimli ve yeterli say›da parlamento personeli al›m›n› sa¤lay›n;
‹lgili konularda güncel kitaplar›n bulundu¤u kütüphanelerden, elektronik veri
tabanlar›ndan, dökümantasyon ve araflt›rma merkezlerinden faydalan›n;
Üniversiteler ve düflünce kurulufllar› gibi devlet d›fl› kurumlardan gelen
uzmanlar›n ya da emekli askerlerin görüfllerine baflvurun (sivil toplum için
bkz. 6. Bölüm);
Güvenlikle ilgili uluslararas› ve bölgesel anlaflmalar›n dilinizdeki tercümelerini,
bu anlaflmalar›n onaylanmas›yla ilgili bilgiler ve e¤er varsa izleme organlar›
taraf›ndan haz›rlanan belgelerle birlikte parlamenterlerin kullan›m›na haz›r
hale getirin;
Her y›l güvenlik sektörüyle ilgili iki ya da üç konunun kurulacak alt komisyonlar
yoluyla ayr›nt›l› bir flekilde araflt›r›lmas›n› gündeme getirin;
Parlamentodaki tüm siyasal parti temsilcilerini kapsayacak ve güvenlik/savunma
konular›nda gayriresmi bir düflünce kuruluflu gibi faaliyet gösterecek bir grup
kurun.

Siyasi irade
Parlamenter gözetim için kusursuz bir yasal çerçeve ve parlamentonun gereksindi¤i
yeterli kaynak ve uzmanl›k bulunsa bile güvenlik sektörünün etkin gözetimi garanti alt›na
al›nm›fl say›lamaz. Son bir unsur olarak parlamenterlerin ellerindeki araç ve mekanizmalar›
kullanma konusunda gösterecekleri siyasi irade, güvenlik sektörünün parlamento
taraf›ndan etkin gözetiminde son derece önemlidir. Aralar›nda afla¤›dakilerin de oldu¤u
pek çok nedenle bu konuda bir siyasi irade eksikli¤i do¤abilir:

3

Parti disiplini: ‹ktidar partisi milletvekillerinin iktidar› zay›flatmama gibi bir
kayg›lar› oldu¤undan yürütmeyi kamusal alanda elefltirmekten kaç›nma e¤ilimi
gösterirler.

3

Seçmen ilgisinin azl›¤›: Bir çok ülkede halk genellikle güvenlik meselelerine
fazla ilgi duymaz. Bu nedenle bir çok parlamenter, güvenlik meselelerine çok
zaman ay›rman›n yeniden seçilmelerinde hiçbir getirisi olmayaca¤›n› düflünür.

3

Güvenlik endifleleri, parlamenterleri, örne¤in istihbarat komisyonlar›nda yer
alanlar›, elde ettikleri bilgileri aç›klamamaya zorlar.

Bu etkenlerin sonucu olarak yürütmenin güvenlikle ilgili siyaseti ve eylemlerinin gözetimi
söz konusu oldu¤unda, parlamento içi araçlar yeterince etkin kullan›lmayabilirler. Ancak
skandallar ya da baflka ola¤anüstü, istisnai durumlar parlamenterleri baflka türlü hareket
etmeye zorlayabilir. Ne var ki yürütmenin niyet ve eylemlerini elefltirel bir flekilde
sorgulamak, parlamenterlerin anayasal yükümlülü¤ü ve bafll›ca görevlerindendir.
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14. Bölüm

Güvenlik sektörü için
uygulanabilecek parlamento
mekanizmalar›

Tüm yasal sistemler, parlamentolara hükümet politikalar›n› ve idareyi denetlemek,
bireyi korumak ya da her türlü suiistimal ve adaletsizli¤i gün ›fl›¤›na ç›kar›p ortadan
kald›rmak amac›yla bilgi toplamakta kullanabilece¤i bir dizi araç sunar. Yan› s›ra
parlamenterler, bu anayasal ve yasal araç ve mekanizmalar› tamamlayan baz› iyi
uygulamalar ve enformel yöntemlerden yararlanabilirler.
Parlamentolar›n hükümetten bilgi edinmelerine yönelik üç yayg›n yasal araç flunlard›r:

3

Meclis görüflmeleri

3

Soru ve gensorular

3

Meclis soruflturmalar›

Güvenli¤e iliflkin meclis görüflmeleri
Güvenli¤e iliflkin meclis görüflmeleri, fikir al›flveriflinde bulunulmas› ve hükümetin
niyetleri hakk›nda temel bilgilerin edinilmesi için önemli bir f›rsat sunar. Genellikle
güvenlik meseleleri ve politikalar›na iliflkin meclis görüflmeleri, flu befl durumda
gerçeklefltirilir:

3

Yürütmenin y›ll›k savunma bütçesi önerisini sunmas›n›n ard›ndan;

3

Savunma ve D›fliflleri Bakanlar› gibi ilgili bakanlar›n yapt›klar› resmi olan ve
olmayan aç›klamalar›n ard›ndan;

3

Ulusal savunma siyasetinin gözden geçirilmesi, savunmaya dair beyaz kitab›n
ya da di¤er temel metinlerin sunulmas›yla iliflkili olarak;

3
3

Seçimlerin ard›ndan aç›klanan hükümet programlar› ile ilgili olarak;
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30 Nolu Kutucuk

Yürütmenin gözetimi sürecinde parlamentonun
baflvurabilece¤i prosedür ve mekanizmalar
Genel görüflmeler
"Baz› ülkelerde anayasal hükümler yürütmenin, icraatlar› hakk›nda parlamentoya
düzenli aral›klarla hesap vermesini flart koflar. (...) Ne var ki ço¤u ülkede genel siyasi
meseleler, kendili¤inden böylesi düzenli bir incelemenin konusu yap›lmaz. Bu konular
ço¤unlukla ancak bir milletvekilince gündeme getirildi¤inde tart›flmaya aç›l›r. (...)."
Gensoru önergeleri
"(...) Klasik bir parlamenter sistemde gensoru, bilgi edinmek ve hükümeti denetlemek
amac›yla baflvurulan prosedürlerden biridir. Gensoru, parlamentonun bir üyesi taraf›ndan
bakanl›¤›n›n bir tasarrufunu aç›klamak üzere bir bakana ya da genel bir siyasi mesele
hakk›nda baflbakana yöneltilir. Bir gensorunun iki temel özelli¤i vard›r: Birincisi, genel
bir görüflmenin yolunu açar ve ikincisi siyasi bir yapt›r›m içerir. Zira gensoru görüflmeleri,
hükümetin yapt›¤› aç›klamalar karfl›s›nda meclisin ikna olup olmad›¤›n› ifade etti¤i bir
önergenin oylamaya sunulmas›yla sonuçlan›r. Gensoru, bakanlar› do¤rudan hesap
vermeye davet etti¤inden oldukça etkili bir prosedürdür. Bir bilgi edinme arac› olmakla
kalmaz dolays›z bir denetim biçimi olarak da ifllev görür (...)".
Sözlü müzakere önergesi
"‹ngiltere'nin siyasi sisteminde gensoru bir prosedür olarak pek bilinmese de onunla
benzerlikler gösteren "sözlü müzakere önergesi"ne baflvurulur. Oturuma ara verilmeden
hemen önce sunulan müzakere önergesiyle hükümete bir dizi soru yöneltilebilir; ancak
herhangi bir oylama yap›lmaz (...)."
Soru önergeleri
"Soru önergelerinin amac›, hükümetten somut bilgi almak ve gerekli durumlarda
suiistimalleri ortaya ç›kararak düzeltilmelerini sa¤lamakt›r. Bu prosedür ayr›ca yasa
tasar›lar›nda ve meclise sunulan di¤er yasal belgelerde yer alan karmafl›k meselelerin
anlafl›lmas›nda parlamenterlere yard›mc› olacak ayr›nt›l› bilgilerin de edinilmesini
sa¤lar (...). [S]oru önergeleri, muhalefetin hükümetin zay›f yönlerini keflfetmesini
sa¤larken bunlar›n kamuya aç›k flekilde tart›fl›lmas›n›n yönetim üzerinde düzeltici bir
etkisi de olur. (...) Bu prosedürün s›k kullan›lmas›n›n nedenlerinden biri de soru sorma
hakk›n› kullanan bir milletvekilinin tam anlam›yla özgür bir temsilci olarak hareket
edebilmesidir (...)".
Araflt›rma komisyonlar›: Bkz. 32 Nolu Kutucuk
Kaynak: Parlamentolar, Michel Ameller, Parlamentolar Aras› Birlik, 1966

Güvenlikle ilgili soru ve gensoru
önergeleri
Hükümet icraatlar›n›n gözetiminde en s›k baflvurulan parlamenter mekanizmalardan
biri olan yaz›l› ya da sözlü soru önergeleri, parlamentonun hesap sorma ifllevinin bir
parças›d›r.
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Yerine getirdikleri temel ifllev düflünüldü¤ünde bu sorular, güvenlik sektörünün etkin
gözetimine çarp›c› katk›larda bulunabilirler. Güvenlikle ilgili soru önergeleri:

3

Hükümetin savunma ve güvenlik siyasetleri ve genel olarak güvenlik meseleleri
hakk›nda parlamenterlerin zaman›nda, do¤ru ve güncel bilgi edinmelerine imkan
sa¤lar;

3

Parlamentonun kabul etti¤i güvenli¤e iliflkin yasalar›n hükümet taraf›ndan
uygulan›fl›n›n denetimine yard›mc› olur;

3

Özellikle sözlü olarak yöneltildiklerinde ve bu önergelere verilen yan›tlar televizyondan
ya da baflka flekilde yay›nland›¤›nda ya da parlamentoda yeniden gündeme
getirildiklerinde ya da resmi gazetede yay›nland›klar›nda halk›n dikkatinin güvenlik
ve savunma konular›na yo¤unlaflt›r›lmas›na yard›mc› olur (elbette soru önergelerinin
bilgilendirmeye dönük ifllevi salt parlamentoyla s›n›rl› de¤ildir; sorular ayn› zamanda
medya, hükümet d›fl› örgütler ve sivil toplumun da dahil oldu¤u daha genifl bir
kitleyi bilgilendirmeyi hedefler);

3

Parlamentonun hükümetin güvenlikle ilgili siyasi gündemini etkilemesinde hatta
ona yeni bir yön vermesinde araçsallaflt›r›labilir;

3

Muhalefetin kendilerini ilgilendiren ya da flu ana dek hakk›nda tatmin edici bir bilgi
elde edemedikleri güvenlik konular›nda sorular yöneltmelerini mümkün k›lar.

3

Güvenlik sektörüyle ilgili soru önergeleri büyük ço¤unlukla hassas meselelere
e¤ilirler. Bu sorular› yan›tlamakla yükümlü olan bakan, bunu yapmakta genellikle
isteksizlik gösterir. Bu isteksizlik, güvenlik sektöründeki faaliyetlerin gizlili¤inden
kaynaklan›r. Ulusal güvenlik belgeleri genellikle gizli addedildiklerinden ne
parlamenterlerin ne de kamunun kullan›m›na sunulur.

31 Nolu Kutucuk

Etkili soru önergeleri için baz› öneriler
Ayr›nt›l› haz›rl›k: Soru önergelerinin güvenlik konular›yla özellikle de teknik
uzmanl›k gerektiren bir alanla ilgili oldu¤unda ayr›nt›l› bir haz›rl›k yap›lmaks›z›n
sunulmalar› mümkün de¤ildir. Askeri yetkililerle (ya da askeri ya da paramiliter
alanda e¤itimi olan kiflilerle) yap›lacak temaslar›n büyük yard›m› olacakt›r.
Aç›k bir dil kullan›lmas›: Soru önergelerinin kalem al›nmas›nda aç›k bir dil
kullan›lmamas›, yanl›fl anlafl›lmalara ve dolay›s›yla bakanlar taraf›ndan verilecek
yan›t›n yetersiz ve eksik olmas›na neden olacakt›r.
Zamanlama: Soru önergesinin zamanlamas›, önergenin etkilili¤i ve kamu üzerindeki
tesirini büyük ölçüde etkileyecektir.

Yürütmenin resmi belgeleri gizleme (kamuya açmama) yetkisi yasayla s›n›rland›r›lm›flt›r.
Belgelerin gizlili¤ine kimin karar verdi¤i, hangi belgelerin gizli addedildi¤i, gizlilik süresinin
ne zaman sona erece¤i ve gizleme ve kamuya açma süreçlerinin flartlar› kesin olarak
bilinmelidir.
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Kurumsal aç›dan soru önergelerinin etkilili¤i afla¤›daki etkenlere ba¤l›d›r:

3

Soru önergelerine verilen yan›tlar› tatmin edici bulmad›klar›nda ya da daha fazla
aç›klay›c› bilgiye gereksinim duyduklar›nda parlamenterlerin tamamlay›c› sorular
yöneltebilmeleri;

3

Parlamenterlere bu sorularla gündeme gelen konular› tart›flmaya açma olana¤›
tan›mas›;

3

Parlamenterlerin soru yöneltmelerine imkan sa¤layan prosedürlerden yararlanma
iradesine sahip olmalar›;

3

Parlamentoda tart›fl›lan sorular›n vatandafllarca yerinde, radyo ya da televizyon
yay›n›yla takip edilebilmesi;

3

Görüflmelerin kamuya mal olmas› ve sorularla cevaplar›n halk›n ulaflabilece¤i
belgeler halinde yay›mlanmas›.

Güvenlik hakk›nda özel meclis soruflturmalar›
Parlamento komisyonlar›, yasama süreçlerindeki rollerinin yan› s›ra hükümet politikalar›n›n
etkin gözetiminde de görev al›rlar. Hükümetin icraatlar›, geçici bilgi edinmekle görevli
bir ya da birden fazla komisyon taraf›ndan denetlenebilir ve söz konusu görev ço¤unlukla
bir bilgilendirme raporunun yay›mlanmas›yla son bulur. Özel meclis soruflturmalar›n›n,
adli soruflturmalar›n mahkemeye ça¤›rma yetkisine benzer yetkileri olmal›d›r.

Soruflturma komisyonlar›n›n belli bafll› avantaj ve nitelikleri
3 Güvenlik/savunma konular›nda geçici soruflturma komisyonlar›n›n kurulmas›
özellikle afla¤›daki nedenlerden ötürü büyük önem tafl›makta ve say›s›z avantajlar
sunmaktad›r:

3

Bu tür komisyonlar›n kurulmas› özellikle kamu nezdinde siyasi aç›dan olumlu bir
geliflme olarak de¤erlendirilebilir;

3

Komisyonlar, güvenlik sektörüyle ilgili hassas konular›n ayr›nt›l› biçimde incelenmesi
için elveriflli bir araç olabilirler;

3

Hükümetin özel güvenlik konular›ndaki siyasetinin eksiksizce de¤erlendirilmesine
ve gerekli oldu¤unda meclisin ve hükümetin kabul edebilece¤i iyilefltirme ya da
yeni bir yön vermeye dönük önerilerde bulunulmas›na imkan verirler.

32 Nolu Kutucuk

Meclis Soruflturma Komisyonlar›n›n temel özellikleri
"(...) Soruflturma komisyonlar›, özel meselelerin incelenmesinde oldukça yayg›n
olarak baflvurulan organlard›r. Bu amaçla parlamento, denetim yetkisini kullanabilmesi
ve gerekirse parlamentoda bir oturum düzenleyerek karara varabilmesi için gereken
bilgileri toplamak üzere bir grup milletvekili görevlendirir.
Parlamentonun soruflturma bafllatma hakk›, yürütmenin harekete geçti¤i herhangi bir
konuda parlamentoyu tam bilgilendirme yükümlülü¤ünün do¤al bir sonucudur (...).

Í

83

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

Baz› ülkelerde soruflturma komisyonlar›n›n etkin bir soruflturma yürütmeleri zor
olmaktad›r. Komisyonlar›n, mahkemeler yoluyla olmad›¤› sürece, kiflileri, ifade
vermeye zorlama yetkileri bulunmamaktad›r. Bu durum, hükümet organlar›n›n
müdahalesini beraberinde getirmekte, komisyonun takibat›n› yavafllatmakta ve
yürüttü¤ü soruflturman›n etkinli¤ine gölge düflürmektedir. (...) Bir parlamento
soruflturmas›n› etkin k›lman›n en iyi yolu yeminli ifade almakt›r. (...)
Memurlar›n soruflturma komisyonlar›na verdikleri ifadeler de baflka bir sorunu
gündeme getirir. Zira memurlar›n çal›flt›klar› daire, bir bakanl›¤a ba¤l› olacakt›r. Bu
durumda hükümet nereye kadar onlardan parlamento taraf›ndan yöneltilen sorulara
yan›t vermemelerini isteyebilir? (...) [Baz› ülkelerde] söz konusu dairenin [ifade
vermeye] r›za göstermesi flart› aran›r; istenilen bilgi kamu güvenli¤i aç›s›ndan zararl›
sonuçlar do¤urmad›¤› ya da kamu hizmetini tehlikeye atmad›¤› ya da zorlaflt›rmad›¤›
sürece bu konuda r›za gösterilmektedir (...).
fiu da belirtilmeli ki sistem nas›l olursa olsun bir soruflturma yürütmek üzere kurulan
komisyon, araflt›rma yapmak ve gerçekleri ortaya ç›karmakla yükümlü ve tek amac›
onu oluflturan meclise rapor sunmak olan bir organd›r. Soruflturma sonucunda ortaya
konan bilgilerden gereken sonuçlar› ç›karmak her zaman meclisin görevidir (...)."
Kaynak : Parlamentolar, Michel Ameller, Parlamentolar Aras› Birlik, 1966

Soruflturma komisyonlar›n›n bir baflka önemli yan› bu komisyonun kimlerden olufltu¤uyla
ilgilidir. Ço¤unlu¤a karfl› muhalefetteki milletvekillerinin oran›, soruflturman›n sonucu
aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Komisyonun yetkileri parlamentolara ve komisyonlar›n ifllevlerine göre oldukça fakl›l›k
gösterir. Temel yetkiler aras›nda flunlar yer al›r:

3

Meclis soruflturmas›n›n konu ve kapsam›n›n belirlenmesi;

3

Askeri üslerin ve güvenlik servislerinin binalar›n›n ziyaret edilmesi (bkz. 17. Bölüm);

3

Devlet baflkan›ndan, hükümetten ya da genel kurmaydan, gizli ve çok gizli belgeler
de dahil, gerekli tüm bilgilerin toplanmas›;

3

Devlet baflkanl›¤› makam›nda, hükümette ya da orduda çal›flan kiflilerin yan› s›ra
sivil toplum örgütlerinden yeminli ifade al›nmas›;

3

Kamuya aç›k ya da kapal› oturumlar düzenlenmesi.

Kanada askerlerinin Somali'de konuflland›r›lmas› hakk›nda Kanada'da yürütülen
soruflturma bu konuda iyi bir örnek teflkil eder (bkz. 33 Nolu Kutucuk).
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33 Nolu Kutucuk

Kanadal› askerlerin Somali'de konuflland›r›lmas›na dair
soruflturma komisyonu: Güvenlik konular›ndaki meclis
raporlar›n›n kamuya etkisi
Kanadal› askeri birliklerin 1993'te Somali'de bulundu¤u s›rada meydana gelen olaylar
pek çok Kanadal›'y› dehflete düflürdü: Kanadal› askerlerin Belet Huen'deki üssüne
gizlice giren Somalililer'in silahla vurularak öldürülmesi, Kanada hava kuvvetlerine
ba¤l› komandolar taraf›ndan bir gencin dövülerek öldürülmesi, bu Kanadal› askerlerden
birinin intihara teflebbüsü ve misyonun sona ermesinin ard›ndan baz› temel bilgilerin
sakland›¤› ya da tahrif edildi¤i iddialar›. Komandolar›n da kar›flt›¤› ürkütücü dayak
olaylar›n›n görüntülendi¤i video kasetler de gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›. Hükümet, bu olaylar›
araflt›ran askeri soruflturma kurulunun ülkedeki halka hesap verebilirlik standartlar›n›
karfl›lamad›¤› karar›na vard›. Bu nedenle Kanada Parlamentosu, Soruflturma Yasas›
uyar›nca kamuya aç›k bir soruflturma bafllatt›.

Kapsam ve yetkiler – Soruflturma yasas›, yetkili merciye flahitleri mahkemeye
ça¤›rma, ifadelerini dinleme, uzman ve dan›flmanlardan yararlanma ve kan›tlar›
de¤erlendirme yetkisi verir. ‹fade vermeye zorlama yetkisi, Somali'de ve Ulusal
Savunma Karargah›'nda ne yafland›¤›n› ortaya ç›karan temel araç oldu. Soruflturma
komisyonuna yaklafl›k 116 tan›k, tüm Kanada'da televizyondan yay›mlanan aç›k
celsede ifade verdiler. Soruflturman›n kapsam› yaln›zca Somali'de meydana gelen
olaylarla s›n›rlanmad›, emir komuta zinciri, disiplin, Kanada Silahl› kuvvetlerinin
operasyonlar› ve Ulusal Savunma Bakanl›¤›n›n faaliyet ve kararlar›n› da kapsayacak
biçimde geniflletildi. Komisyonun görevinin ikinci bölümü gere¤i komisyon üyelerinden
asker konufllanmalar›n›n öncesinde, Somali operasyonu esnas›nda ve sonras›nda neler
oldu¤unu incelemeleri istendi.
Söz konusu olan bir duruflma de¤ildi – Oturumlar, zanl›lar›n suçlanma ve
yarg›lanmalar›na yol açan olaylar›n nedenlerinin ve bunlara verilen tepkilerin
incelenmesini kapsasa da bu soruflturman›n bir duruflma niteli¤ine bürünmesi
amaçlanm›yordu. Soruflturma komisyonunun öncelikli hedefi, Kanada Silahl›
Kuvvetleri ve Ulusal Savunma Bakanl›¤›n›n örgütlenme ve idaresiyle ilgili kurumsal
ve sistemik konulard›; bu kurumlarda çal›flan söz konusu kifliler de¤il. Bununla
birlikte komisyonun bu önceli¤i, bu kiflilerin emir komuta zinciri içinde neler
yapt›klar›n›n ve kendilerine verilen emirleri nas›l yerine getirdiklerinin de
incelenmesini gerektiriyordu.

Sonuçlar – ‹ki y›l süren çal›flmalar›n ard›ndan yay›nlanan raporda flu konulara yer
verildi: Somali misyonu s›ras›nda Kanada Silahl› Kuvvetlerinin ve Ulusal Savunma
Bakanl›¤›n›n yap› ve örgütlenme biçimi; Kanada ordusunda emir komuta zincirinin
önemi; askeri kültür ve eti¤e iliflkin görüfller; Kanada'da sivil asker iliflkileri vb. Rapor,
hükümet ve Kanada Silahl› Kuvvetlerinin birtak›m faaliyet ve politikalar›nda de¤ifliklik
yap›lmas› yönündeki tavsiyelerle son buldu. Sözü edilen tavsiyelerin ço¤u bugün
uygulanma aflamas›ndad›r.
Kaynak: Prof Dr. Donna Winslow
Kanada Parlamento Soruflturma Komisyonunda teknik dan›flman, 1996.
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15. Bölüm

Parlamento savunma ya da
güvenlik komisyonlar›
Güvenlik sektörünün karmafl›k yap›s› göz önüne al›nd›¤›nda parlamento, yürütme
üzerinde gerçekten bir etkiye sahip olmak istiyorsa geliflkin bir komisyon yap›land›rmas›
büyük önem arz eder. Güvenlik sektörünün parlamento taraf›ndan denetimi, salt bir
komisyonu de¤il farkl› parlamentolarda farkl› isimler alt›nda kurulmufl ve bazen de
görevleri birbirleri ile ba¤lant›l› birkaç komisyonu birden ilgilendirir.
Zaman zaman ortak oturumlar da gerçeklefltirebilen komisyonlar›n belli bafll›lar› flunlard›r:

3

Savunma Komisyonu (bazen silahl› kuvvetler komisyonu, ulusal savunma ve
güvenlik komisyonu ya da güvenlik ve d›fl iliflkiler komisyonu adlar› alt›nda da
kurulabilirler). Savunma Komisyonu, askeri misyonlar, örgütlenme, personel,
operasyonlar, ordunun finansman› ve askere alma ve silah tedariki gibi güvenlik
sektörüyle ilgili tüm konular› ele al›r;

3

D›fl iliflkiler komisyonunun ilgilendi¤i konular aras›nda bar›fl misyonlar›na kat›l›m
ya da bu misyonlar›n ulusal topraklara kabulü, uluslararas› güvenlik,
uluslararas›/bölgesel teflkilatlar, anlaflma ve düzenlemeler say›labilir;

3

Bütçe ya da maliye komisyonu, savunma bütçesi de dahil olmak üzere ulusal
bütçenin tamam› için mali denetim raporlar›n› gözden geçiren kamu hesaplar›
komisyonu gibi güvenlik sektörünün tüm organlar›n›n bütçeleri üzerinde son söz
hakk›na sahiptir;

3

‹stihbarat servislerinden sorumlu komisyon ya da alt komisyon, s›kl›kla kapal›
kap›lar ard›nda toplan›r;

3

Sanayi ve ticaret komisyonu, silah tedariki ve ticareti (telafi) ile ilgili konular› inceler;

3

Bilim ve teknoloji komisyonu (askeri araflt›rma ve gelifltirme için);

3

‹ç iflleri komisyonu, polis, s›n›r muhafaza ve bazen de paramiliter örgütleri ele al›r.

Yetki ve araçlar
Meclis komisyonlar›n›n d›fl kaynaklardan kan›t toplama ve edinme yetkileri her ülkede
farkl›d›r. ‹ngiltere Avam Kamaras›ndaki geçici komisyonlarda oldu¤u gibi baz› parlamento
komisyonlar›n›n kan›t toplama yetkileri olmamas›na karfl›l›k ABD Kongresi komisyonlar›
gibi baz›lar›n›n da d›fl kaynaklardan yemin alt›nda ifade alma konusunda neredeyse
s›n›rs›z yetkileri vard›r.
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Parlamento komisyonlar›n›n bir k›sm› yeni yasalar kabul ederek hatta yasa tasar›lar›
haz›rlayarak sahip olduklar› yasama yetkilerini kullan›rlar. Baz› komisyonlarda yasama
yetkileri bulunmazken yaln›zca yürütmenin icraatlar›n› ve bütçe tahsislerini incelemekle
yükümlüdürler.
Komisyonun kullan›m›na sunulan ve afla¤›da örnekleri s›ralanan araçlarla uzmanl›k
kapasitesi, komisyonun görevini etkin biçimde icra edebilmesinde çok önemli bir etkendir:
Komisyonun hizmetinde bulunan personelin say›s›, kapasitesi ve istikrar›; araflt›rman›n
kapasitesi ve niteli¤i (araflt›rman›n genel ya da özel konularda m› yap›ld›¤›, ayr› bir
araflt›rma birimi taraf›ndan m› daha genifl bir meclis araflt›rma birimi taraf›ndan m› yap›ld›¤›);
bilgi ve verilere ve ilgili belgelere eriflim (söz konusu bilgi ve belgeleri edinme ve ço¤altma
imkan›); uzmanlardan yararlanabilme; oturumlar düzenleme ve soruflturma yürütebilme.
(Parlamenter mekanizma ve araçlar hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. 14. Bölüm).
34 Nolu Kutucuk

Savunma ya da güvenlik konular›nda kurulan meclis
komisyonlar›n›n temel ifllevleri
Güvenlik siyaseti
Savunma bakanl›¤› taraf›ndan aç›klanan yeni siyasi inisiyatiflerin incelenmesi ve
bu konuya dair rapor haz›rlanmas›;
Savunma bakan›n›n bu siyasetten do¤an sorumluluklar›n› ifa edip etmedi¤inin
düzenli olarak takip edilmesi;
Savunma bakanl›¤›n›n bilgilenme özgürlü¤üne iliflkin mevzuta uygun hareketinin
ve bakanl›¤›n çeflitli flekillerde parlamentoya verdi¤i bilgilerin niteli¤inin sürekli
incelenmesi;
Askeri ve sivil personelin güvenlik sektörü hakk›ndaki dilekçe ve flikayetlerinin
tetkik edilmesi.
Yasama
Hükümet taraf›ndan haz›rlanarak parlamentoya sunulan tüm yasa tasar›lar›n›n
dikkate al›nmas› ve bu konuda rapor haz›rlanmas›;
Savunma bakanl›¤›n›n sorumluluk alan›nda bulunan uluslararas› ve bölgesel
anlaflma ve düzenlemelerin dikkate al›nmas›;
Gereken durumlarda ilgili bakanl›ktan yasa tasar›s› haz›rlamas›n› talep ederek
ya da tasar›y› kendisi haz›rlayarak yeni bir yasan›n haz›rlanmas› için giriflimde
bulunma.
Harcamalar
Savunma bakanl›¤›n›n harcama tahminleri ve y›ll›k harcamalar›n› incelemek ve
rapor haz›rlamak;
Savunma bakanl›¤›nca sunulan ek harcama tahminlerini incelemek ve bu konuda
daha fazla araflt›rma gerekti¤inde parlamentoya rapor sunmak;
Gerekti¤inde yetkili makamlardan mali denetim yürütmelerini istemek.
Yönetim ve idare
Yetkili yürütme organ› taraf›ndan yap›lan önemli atamalar› (üst rütbeli askerler ve
üst düzey bürokratlar gibi) incelemek ve gerekti¤inde bilgi alarak rapor haz›rlamak;
Büyük oranda parlamentoya ba¤l› d›fl merciler yoluyla (ombudsman gibi) savunma
sektörünün iç yap›lanmas›n› incelemek ve olas› idari bozukluklar› parlamentoya
bildirmek.
Kaynak: The Report of the Hansard Society Commission on Parliamentary Scrutiny'den
yararlan›larak haz›rlanm›flt›r, Birleflik Krall›k, 2001
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Örnek olarak seçilen Norveç Parlamentosunun çal›flma yöntemi 35 Nolu Kutucukta
anlat›lmaktad›r.

35 Nolu Kutucuk

Storting (Norveç Parlamentosu) d›fl iliflkiler komisyonu ve
savunma komisyonunun ortak oturumlar›
"Geniflletilmifl D›fl ‹liflkiler Komisyonunun görevi, d›fl politika, ticaret politikas› ve
ulusal güvenlik siyasetine dair önemli meseleleri hükümetle müzakere etmektir. Önemli
kararlar›n al›nmas›ndan önce bu tür görüflmeler yap›lmal›d›r. Baz› özel durumlarda
da Komisyon, Parlamentoya tavsiyelerde bulunabilir.
Geniflletilmifl Komisyon, D›fl ‹liflkiler Daimi Komisyonunun ola¤an üyeleri, (hali haz›rda
üye de¤illerse) Storting baflkan ve baflkan yard›mc›s›, Savunma Daimi Komisyonunun
baflkan› ve Seçim Komisyonu taraf›ndan onbir kifliye kadar atananlardan oluflur.
Atamalar yap›l›rken parlamentodaki partilerin eflit say›da üyeyle temsil edilmesine
özen gösterilir.
Ayn› ilke uyar›nca Seçim Komisyonu, eksik ve ayr›lan üyelerin yerine yeni milletvekilleri
atar.
Komisyon, baflkan›n gerekli gördü¤ü durumlarda ya da baflbakan›n, d›fl iflleri bakan›n›n
ya da komisyon üyelerinin üçte birinin talebi üzerine toplan›r.
Aksi belirtilmedi¤i sürece Geniflletilmifl Komisyonun çal›flmalar› gizli tutulur. Ayn›
kural, Geniflletilmifl Komisyon ve di¤er komisyonlar›n ortak oturumlar› için de geçerlidir.
Komisyon baflkan›, komisyon üyelerine yap›lan toplanma ça¤r›lar›n› bile gizli tutma
karar› verebilir.
Geniflletilmifl D›fl ‹liflkiler Komisyonunun toplant›s›n›n gündeminde yer alan bir madde,
bu maddenin görüflüldü¤ü oturumda komisyon üyelerinin en az alt›s›n›n iste¤i üzerine
Storting'te tart›flmaya aç›labilir. Komisyon, bu konunun Storting taraf›ndan görüflülmesi
için gereken flartlar›n oluflup oluflmad›¤›n› inceleyip olumlu yönde karar verirse bu
karar› meclis baflkan›na bildirir. Storting yapt›¤› gizli oturumda söz konusu toplant›n›n
kamuya aç›k m› yoksa kapal› m› yap›laca¤›na karar verir. Parlamentoda yap›lacak
görüflmelere bir bakan›n beyanat› ile bafllan›r. Konuya iliflkin görüflmeler, Storting'in
karar› uyar›nca beyanat›n hemen ard›ndan ya da daha sonra düzenlenen bir toplant›da
yap›l›r. Bu aflamada komisyonlar öneri sunamazlar".
Kaynak: Norveç Parlamentosu Usulü Kanunu 13. bölüm
(Storting: http://www.stortinget.no/g)
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Parlamentonuzda savunma meseleleriyle ilgilenen komisyonun yetki alan›
Komisyon ve e¤er varsa alt komisyon(lar)›n görevlerini inceleyerek
- Aç›kça tan›mlanm›fl olmalar›n›;
- Yetki alan›ndaki tüm konular› etrafl›ca kapsamas›na imkan vermelerini;
- Güvenlik siyasetinin yan› s›ra di¤er bakanl›klar›n d›fl iliflkiler, hava/deniz
güvenli¤i, sanayi ve enerji ikmali gibi güvenlikle ba¤lant›l› olabilecek siyasetleri
ile tutarl› olmalar›n› temin edin.

Etkin bir meclis komisyonu
Meclisinizdeki yetkili komisyon ve alt komisyonlar›n gerek yasalarla gerekse
uygulamada 34 Nolu Kutucukta aç›klanan mekanizmalarla donanm›fl olmalar›n›
temin edin.
Savunman›n bütçe, silah tedariki, personel ve bar›fl misyonlar› gibi özel
konular›ndan sorumlu alt komisyonlar›n kurulmas›n› gündeme getirin.
Güvenlik sektörüne dair bilgilendirme politikas›na iliflkin gerekli yasama sürecini
ve savunma harcamalar›na yönelik gözden geçirme sürecini iflletin.
Uzman görüfllerine baflvurma da dahil olmak üzere komisyonlar›n kaynaklardan
yeterli düzeyde yararlanabilmelerini temin edin.
Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimiyle ilgili farkl› ülkelerdeki uygulamalar
hakk›ndaki bilgileri gözden geçirin.
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16. Bölüm

Yüksek Yönetim Denetçisi
(Ombudsman)
Güvenlik sektörünü yak›ndan izleyen ba¤›ms›z kurumsal aktörler aras›nda yüksek
yönetim denetçisi özel bir yer iflgal eder. Baz› ülkelerde ombudsman genel yetkilere
sahiptir ve yönetimin kötü iflleyiflinden kaynaklanan hemen her sorunla ilgilenir. Nijerya
gibi baz› ülkelerdeyse benzer görevi yerine getiren Halk fiikayetleri Komisyonu gibi
farkl› yap›lar bulunur. Baflka baz› ülkelerde de yaln›zca silahl› kuvvetlerle ilgilenen,
konular›nda uzmanlaflm›fl ombudsmanlar vard›r.
36 Nolu Kutucuk

Ombudsman
"(...) Ombudsman, kamu yönetiminin tasarruflar›, ihmal ettikleri ve kararlar›yla
ilgili halktan gelen flikayetleri ele al›r. Bu makama getirilen kifli, ya parlamento
taraf›ndan seçilir ya devlet baflkan› taraf›ndan ya da parlamentoya dan›flt›ktan sonra
hükümet taraf›ndan atan›r. Ombudsman›n bafll›ca görevleri, yurttafllar› hak
ihlallerinden, yetkilerin kötüye kullan›lmas›ndan, hata, ihmal ve adil olmayan
kararlarla kötü yönetimden korumak ve böylece kamu yönetiminin iyilefltirilmesine,
hükümet icraatlar›n›n kamuya daha aç›k hale getirilerek hükümetin ve görevlilerinin
halka hesap verilebilirli¤ini artt›rmakt›r. Ombudsmanl›k kurumu, ülkenin anayasas›na
konabilir ve mevcut mevzuatla desteklenebilir ya da yasama organ›n›n yapaca¤›
kanunla oluflturulabilir (...).
‹nsan haklar›n› korumak için ombudsman›n türlü yetkileri vard›r:
1)
2)
3)

hükümetin sergiledi¤i yönetimin yasalarla çeliflip çeliflmedi¤ini ya da adil olup
olmad›¤›n› tetkik etmek;
e¤er nesnel araflt›rmalar yönetimin iflleyiflinde bir uygunsuzluk aç›¤a ç›kar›rsa
bu yanl›fll›klar›n ortadan kald›r›lmas› için tavsiyelerde bulunmak ve
hükümete ve flikayetçi tarafa inceledi¤i konularla ilgili çal›flmalar› hakk›nda
rapor sunmak. E¤er bu konulardaki tavsiyeleri hükümet taraf›ndan yerine
getirilmezse yasama organ›n› bilgilendirmek. Ombudsmanlar›n büyük ço¤unlu¤u,
çal›flmalar› hakk›nda y›ll›k raporlar haz›rlayarak parlamentoya ve kamuya
sunar.

Ombudsmanlar›n, genellikle hükümeti ba¤lay›c› karar alma yetkileri bulunmaz.
De¤ifliklik gerektiren konularda tavsiyelerde bulunmakla yetinirler(...). Ombudsman›n
yetki alan› birçok yürütme kurumunu kapsar. Baz› ülkelerde bu yetki alan› yarg›lama,
polis ve askeriyeyi de kapsayacak flekilde geniflken baz›lar›nda da bu alanlardan
biri ya da birkaç› ombudsman›n yetkilerinin d›fl›nda b›rak›lm›flt›r."
Kaynak: The International Ombudsman Institute Information Booklet on
http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/
Ayr›ca bak›n›z: Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i,
19 Nolu Bilgi Fifli, ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ve Gelifltirilmesi için Ulusal Kurumlar
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Savunma konular›yla ilgilenen yüksek yönetim
denetçisi
Ayr› bir ba¤›ms›z kurum olarak savunma konular›yla ilgilenen ombudsman, çeflitli
ülkelerin parlamentolar›nda farkl› isimler al›r: Finlandiya, Norveç, Portekiz ve Almanya'da
Savunma Konular›yla ilgilenen Ombudsman, ‹srail'de Askerleri Güçlerin fiikayetlerinden
Sorumlu Komiser, Kanada'da Ulusal Savunma Bakanl›¤› ve Silahl› Kuvvetler Ombudsman›
ve Avustralya'da Avustralya Savunma Gücü Ombudsman› adlar›yla an›l›r.
37 Nolu Kutucuk

Baz› ülkelerde savunma konular›yla ilgilenen ombudsman
kurumuna genel bir bak›fl
Ülke

Yetkiler

‹fllevler

‹lgili siyasi makama sunulan
raporlar ve bu makam
karfl›s›ndaki konumu

Avustralya

-Savunma Gücü
Ombudsman›
- Bakanl›k karar›yla
atan›r

Avustralya Savunma
Gücünde görev
yapanlar›n sergiledikleri
kötü yönetimin denetimi.

- Bakanl›k için parlamentoya
sunulmak üzere y›ll›k raporlar
haz›rlar.

-Savunma
Ombudsman›
- Bakanl›k karar›yla
atan›r

Ulusal Savunma
Bakanl›¤› (USB)
çal›flanlar›n›n ve Kanada
Silahl› Kuvvetleri (KSK)
görevlilerinin insan
haklar›n› korumak.

- Özel durumlarda USB ve
KSK'ya rapor sunar. Faaliyetleri
hakk›nda y›ll›k raporlar›n›
bakanl›¤a sunar.
- Tarafs›z ve nesnel bir
kurumdur. Savunma
Bakanl›¤›n›n yönetiminden
ba¤›ms›zd›r.

- Savunma
Konular›yla ‹lgilenen
Ombudsman
- Norveç
Parlamentosu
bünyesinde yer al›r

Tüm askerlerin refah ve
mutlulu¤unu temin etmek;
savunma sektörünün
çeflitli alanlar›nda
anlaflmazl›klar›
çözümleme, fleffafl›k ve
güven ortam› yaratma
konular›nda merkezi bir
rol oynar.

‹lgili kamu kurumlar›n›n kendi
istekleriyle uygulayacaklar›
tavsiyeler, de¤erlendirmeler ve
elefltiriler sunmak.

Kanada

Norveç

Yüksek yönetim denetçisi (ombudsman), askeriyenin yurttafllar ve/ya da parlamento
ad›na izlenmesinde kendi bafl›na ek bir mekanizma teflkil eder. Askeri konularla ilgilenen
ombudsman›n temel görevi, güvenlik sektöründen sorumlu bakan(lar) ad›na özellikle
orduya ait keyfi karar ve yasaya ayk›r› hareket iddialar›n› araflt›rmakt›r.
Askeri konularla ilgilenen ombudsman›n siyasi sistemdeki konumu her ülkede farkl›l›k
gösterir. Savunma ombudsmanlar› Almanya ve ‹sveç'te oldu¤u gibi parlamento taraf›ndan
atan›p raporlar›n› da parlamentoya sunabilir ya da ‹srail ve Kanada'da oldu¤u gibi
savunma bakan› taraf›ndan atanabilirler. Baz› yüksek yönetim denetçilerinin çal›flma
ofisleri parlamento binas› içindeyken (Alman Silahl› Kuvvetler Parlamento Komiseri gibi,
bkz. 38 Nolu Kutucuk) baz›lar›n›n da ‹sveç'te oldu¤u gibi parlamento d›fl›nda yer al›r.
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Askeriye taraf›ndan kötü muameleye maruz kalan yurttafllar ya da askeri görevliler
ombudsmandan bir soruflturma bafllatmas›n› isteyebilirler. Ayr›ca milletvekilleri de
suiistimal iddialar›n› ve flikayetleri araflt›rmak üzere ombudsman› göreve ça¤›rabilirler.
Ombudsman›n soruflturma bafllatt›¤› konular ço¤unlukla zorunlu askerlik görevinden
muafiyet ve bu görevin ertelenmesi, askerlik s›ras›ndaki nakil ve görev yerini de¤ifltirme,
karavanalar, terhis, izinler ve disiplin suçlar› ve cezai suçlarla ilgili olmaktad›r. Ombudsman,
flikayetçinin hakl› oldu¤u karar›na var›rsa flikayet konusu kurumun karar›n› de¤ifltirmesini
ya da gözden geçirmesini talep etmek de dahil birtak›m tavsiyelerde bulunabilir.

Ombudsman ve gizlilik
Güvenlik sektörünün kendine özgü do¤as› itibariyle bu konudaki baz› bilgiler ulusal
güvenlik nedeniyle gizli tutulur. Pek çok ülkede ulusal güvenli¤e iliflkin konularda
ombudsman›n nas›l çal›flmas› gerekti¤ini düzenlemek üzere yasa maddeleri eklenmifltir.
Bu konudaki genel e¤ilim, en üst düzeyde gizlili¤in söz konusu oldu¤u durumlarda bile
yüksek yönetim denetçisinin gereken her türlü soruflturmay› yürütebilmesi, askeri üslere
ve ilgili tüm belgelere erifliminin olmas› yönündedir. Bununla birlikte ombudsman,
soruflturman›n sonuçlar› kamuya aç›klayamaz.
38 Nolu Kutucuk

Alman Silahl› Kuvvetler Parlamento Komiseri
1950'lerde silahl› kuvvetlerini yeniden yap›land›ran Almanya, parlamenter denetime
büyük önem atfetti. Bireyi merkez alan anayasada yer alan de¤erlerin silahl› kuvvetlere
de uygulanmas›n› güvence alt›na almak amac›yla Alman anayasas›na 45b maddesi
eklendi. Bu madde uyar›nca
"... Silahl› Kuvvetlerde görev yapanlar›n temel haklar›n› korumak ve Bundestag'›n
(Alman parlamentosu) denetim yetkisini icras›na yard›mc› olmak amac›yla bir Parlamento
Komiseri atan›r." Söz konusu maddenin uygulanmas› iliflkin tüm ayr›nt›lar "Silahl›
Kuvvetler Parlamento Komiserine dair Yasa"da belirtilmifltir.
Parlamento Komiseri, parlamentonun yard›mc› organ› olmas› dolay›s›yla yasaman›n
da bir parças›d›r. Bundestag ya da savunma komisyonunun talimat› üzerine ya da kendi
inisiyatifiyle harekete geçerek belirli konularda araflt›rma bafllatabilir.
Komiser, güçler ayr›l›¤› ilkesi dahilinde savunma bakanl›¤› üzerinde denetim sa¤lar.
Bakanl›ktan, ona ba¤l› tüm bölümler ve çal›flanlardan bilgi alabilir ve arfliv belgelerine
ulaflabilir. Silahl› kuvvetler ve ona ba¤l› kurulufllar›n tüm birim, karargah, servis ve
mercileri herhangi bir uyar› yapmaks›z›n ziyaret edebilir. Komiser, özellikle rütbesi ve
pozisyonu ne olursa olsun bu servis görevlilerinden herhangi bir flikayet geldi¤inde
soruflturma bafllatabilir. Herhangi bir silahl› kuvvetler üyesi, resmi kanallara baflvurma
ve flikayet dilekçesinden dolay› disiplin cezas› alma ya da ayr›mc›l›¤a u¤rama riskiyle
karfl› karfl›ya kalmadan sorununu do¤rudan Komisere iletme hakk›na sahiptir.
Kaynak: http://www.bundestag.de/

92

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

Orduya güvenin artt›r›lmas›n›n teminat› olarak
Ombudsman
1915'te oluflturulan ‹sveç Askeri Ombudsmanl›¤› örne¤inde oldu¤u gibi askeri
ombudsmanl›k kurumu, halk›n savunma sektörüne olan güveninin artt›r›lmas›nda önemli
bir araç haline gelmifltir. Ayr›ca ombudsman, kad›n ve erkek ordu görevlilerinin kurum
içinde karfl›laflabilecekleri hak ihlallerine karfl› gerekli korumay› da sa¤lar. Genel hatlar›yla
ifade edilirse ombudsmanl›¤›n güvenlik sektörüne en büyük katk›s›, yönetim süreçlerinin
bütününe daha fazla fleffafl›k getirerek orduya olan güvenin tazelenmesine yard›mc›
olmas› ve bunu ordu hiyerarflisini bozmadan ve askeri birliklerin haz›rl›k düzeyine zarar
vermeden yapmas›d›r.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Ombudsmanl›k kurumu
Ombudsmanl›k (yüksek yönetim denetçisi) kurumu henüz ülkenizde
bulunmuyorsa oluflturulmas›na yönelik giriflimlerin bafllat›lmas›n› gündeme
getirin.
Bu ba¤lamda http://www.ombudsmaninternational.com sitesinde bulabilece¤iniz
yol gösterici belgeler, baflvuru kaynaklar› ve edinilen dersler bölümlerini göz
ard› etmeyin.

Savunma ya da güvenlik sektörüyle ilgilenen ombudsmanlar
Savunma ya da güvenlik sektörüyle ilgilenen ombudsmanl›k kurumu henüz
ülkenizde bulunmuyorsa oluflturulmas›na yönelik giriflimlerin bafllat›lmas›n›
gündeme getirin.
Savunma Ombudsmanl›¤›na sahip ülkelerin deneyimlerinden yararlan›larak
edinilen bilgileri inceleyin.
Ülkenizde hali haz›rda Savunma Ombudsmanl›¤› bulunuyorsa görev, ifllev ve
genel usullerinin gözden geçirilmesini gündeme getirin. Genel usuller dahilinde
yer alan ombudsman›n parlamentoya sundu¤u raporlar, yaratt›¤› etkiler, kulland›¤›
kaynak ve bütçenin de¤erlendirilmesinde güvenlik sektöründe ülkenizle benzer
özellikler gösteren di¤er ülkelerle yap›lan karfl›laflt›rmalara yer verin.
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17. Bölüm

Güvenlik servisleri binalar›na
yap›lan ziyaretler
Bu ziyaretlerin önemi
Tüm parlamenterlerin güvenlik sektörü hakk›nda eksiksiz bilgi sahibi olmas› son derece
önemlidir. Güvenlik servislerinin gereksinimlerinin daha iyi kavranabilmesi için bu
konudaki kuramsal bilgi, pratik bilgiler ve saha bilgisi ile pekifltirilmelidir. Bu amaçla
güvenlik servisleri binalar›na yap›lan ziyaretler, siyasi ve askeri liderler aras›ndaki
diyalogun gelifltirilmesi ve karfl›l›kl› güven ve anlay›fl›n artt›r›lmas›na yönelik bir ad›m
olarak de¤erlendirilmelidir. Parlamenterlerin bu tür ziyaretleri, onlar›n askerlerin gündelik
sorunlar› hakk›ndaki bilgilerini artt›racak ve orduya da siyasilerin askerlerin görev, refah
ve mutluluklar›yla ilgilendiklerini gösterecektir.
39 Nolu Kutucuk

Arjantin örne¤i
Politikac›lar, askeri personelle görüfl al›flveriflinde bulunmak amac›yla askeri üs ve
birimleri ziyaret ederler. Silahl› kuvvetler otoritelerinin bilgisi dahilinde yap›lan bu
ziyaretler siyasetle ordu kurumlar› aras›ndaki güvensizlik ve önyarg›lar›n azalt›lmas›na
yard›mc› olur. Parlamenterlerle silahl› kuvvetler üyeleri aras›nda gerçekleflen temaslar
ordunun yaflad›¤› sorunlar›n daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lar. Güvenlik sektörü meseleleri
söz konusu oldu¤unda, ziyaretlerin ne zaman ve hangi flartlar alt›nda yap›laca¤›
farkl›l›k gösterir. Bu ziyaretler, siyasetçilerin bunu anlamas›n› sa¤lar.
Kaynak: Pablo Carlos Martinez, " Silahlar›n yeniden yap›lanmas› ve
parlamentonun rolü: Arjantin deneyimi", http://www.pdgs.org

Tutukevleri ve cezaevlerinde tutuklular tamamen güvenlikten sorumlu personelin
elinde ve kontrolü alt›ndad›rlar. Bu özel durum onlar› her türlü insan haklar› ihlallerine
karfl› savunmas›z k›lar. Ne yaz›k ki tutukevleri ve cezaevlerinde iflkence ve kötü
muamele vakalar› oldukça yayg›nd›r. Bundan ötürü bu kurumlar özel gözetim ve
denetim mekanizmalar›na tâbi tutulmal›d›r. Bu amaca yönelik kullan›labilecek yararl›
araçlardan biri de, söz konusu yerlerin parlamenterler ve uzmanlar taraf›ndan
ziyaret edilerek kötü muamele vakalar›n›n ortaya ç›kar›lmas› ve yenilerinin önüne
geçilmesidir.
40 Nolu Kutucukta tutukevlerinin ziyaret edilmesine dair BM taraf›ndan kabul
edilen ‹flkenceye Karfl› Sözleflmenin ek protokolünde öngörülen mekanizmalar
tan›mlanmaktad›r.
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40 Nolu Kutucuk

‹flkenceye Karfl› Protokolün Opsiyonel (‹htiyari)
Protokolü güvenlik servisleri binalar›n› ziyaret imkanlar›n›
artt›r›yor
2002'nin aral›k ay›nda Birleflmifl Milletler Genel Kurulu, BM ‹flkence ve Di¤er
Zalimane, ‹nsanl›k D›fl› ya da Onur K›r›c› Ceza ya da Muameleye Karfl› Sözleflmenin
Opsiyonel Protokolünü kabul etti. Söz konusu protokol, devletleri, ülkelerinde
bulunan tutukevlerinde kötü muamele ihtimalini azaltmak üzere tavsiyelerde
bulunmakla görevli ba¤›ms›z ulusal ve uluslararas› uzmanlar›n yapacaklar› ziyaretlere
açmaya zorunlu k›lmaktad›r.
Daha fazla bilgi için bkz. www.unhchr.ch

Ziyaretlerin baflar›l› olmas› için gereken flartlar
Parlamenterlerin askeri üsler gibi güvenlik servisleri binalar›na yapacaklar› ziyaretlerin
ilgili bakanl›kla (örne¤in savunma bakanl›¤›) eflgüdüm içinde gerçeklefltirilmesi gerekir.
Beklenmedik ve koordinasyonsuz ziyaretler, orduya olan güven eksikli¤inin ve ordu
hiyerarflisinin önemsenmedi¤inin göstergesi olarak yorumlanabilece¤inden istenmeyen
ve a¤›r etkiler do¤urabilir ve ordunun ola¤an iflleyifline zarar verebilirler. Ziyaretlerde
ayr›ca çeflitli siyasi partilerin temsilcileri de bulunmal› ve gerekli ön haz›rl›k ihmal
edilmemelidir.
Ancak bu ziyaretlerin k›s›tlay›c› yan›, parlamento komisyonunun yaln›zca güvenlik servisi
yetkililerinin gösterdikleriyle yetinmek zorunda olmalar›d›r. Dolay›s›yla bu ziyaretler,
sorunlar›n gerçek boyutlar›n› ortaya ç›karmak yerine askeriyeye, özellikle bütçe tahsisi
gibi konularda meseleleri kendi bak›fl aç›lar›na göre yönlendirme f›rsat› verir. Bu sak›nca
bir dereceye kadar üç ziyaret türünde uzlafl›larak giderilebilir: askeriye taraf›ndan tavsiye
edilen ziyaretler, parlamento taraf›ndan tavsiye edilen ve önceden duyurulan ziyaretler
ve parlamento taraf›ndan tavsiye edilen ve k›sa bir süre içinde (bir gün) yap›lan ziyaretler.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Güvenlik servislerinin binalar›na yap›lan ziyaretlere dair mevzuat
Yurtd›fl›nda konuflland›r›lan askeri birliklerin bulundu¤u yerler de dahil olmak
üzere milletvekillerinin güvenlik servislerinin binalar›na yapacaklar› ziyaretlerin
yasalardaki yerini almas› yönünde çaba gösterin.
Meclis heyetlerinin güvenlik servislerinin binalar›na yapacaklar› ziyaretlerini
düzenleyen yasalar›n bulunmamas› halinde bu binalara yap›lan ziyaretlere yine
de parlamenterlerin de dahil edilmesini temin edin. Ayr›ca ziyaretlere kat›lan
parlamenterlerin hangi koflullar, prosedürler ve k›staslar dahilinde seçildi¤inin
ve bu kat›l›m›n etkilerinin tayin edilmesini sa¤lay›n.

Í
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Afla¤›daki hususlar› karara ba¤layan düzenlemelerin yürürlükte olup olmad›¤›n›
temin edin:
- güvenlik servislerinin hangi binalar›n›n ziyaret edilebilece¤i;
- bu ziyaretlerin hangi durum ve koflullarda yap›labilece¤i (örne¤in her an
yap›l›p yap›lamayaca¤›);
- ulusal askeri üs ve birimlere hali haz›rda milletvekilleri taraf›ndan yap›lan
ziyaretler ve bu ziyaretlerin s›kl›¤›;
Bu ziyaretlerin ard›ndan yaz›lan ayr›nt›l› raporlar›n parlamentoya ya da ilgili
parlamento komisyonuna sunulmas›n› ve tart›flmaya aç›lmas›n› temin edin;
Tamamlanan ziyaretlerin etkilerini de¤erlendirin.
Devletinizin ‹flkenceye Karfl› Sözleflmeyi ve ek protokolünü onaylam›fl oldu¤undan
emin olun.

Ziyaretleri gerçeklefltirecek meclis heyetlerinin oluflturulmas›
Oluflturulan meclis heyetlerinin salt bir partinin üyelerinden ibaret olmamas›n›,
parlamentodaki iktidar ve muhalefet partilerinin yeterince temsil edilmesini
sa¤layacak say›da üyeden oluflmas›n› temin edin.
Heyetlerde mümkün oldu¤unca eflit say›da kad›n ve erkek üyenin bulunmas›n›
sa¤lay›n.

Ziyaret öncesi haz›rl›k
‹stenmeyen sonuçlar›n ortaya ç›kmamas› için ziyaretlerin savunma bakanl›¤› ile
eflgüdüm içinde yap›lmas›n› temin edin.

Parlamentoya sunulan raporlar
Ayr›nt›l› bir raporun parlamentoya sunulmas›n› ve parlamento ya da ilgili
komisyonlarda tart›flmaya aç›lmas›n› temin edin.
‹lgili güvenlik otoritelerinin gözlemlerini sunabilmeleri için söz konusu raporlar›n
onlara zaman›nda iletilmesini temin edin.

Ziyaretlerin etkileri ve kamuya aç›k olmas›
Heyetin saptama ve tavsiyelerinin ve parlamentonun bu konuya iliflkin karar›n›n
uygulamaya konmas›n›n ve kamuya aç›lmas›n›n ele al›n›p karara ba¤lanmas›n›
temin edin.
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18. Bölüm

‹stisnai haller
Savafl, iç çat›flma ya da baflka tür ola¤anüstü durumlar gibi bir devletin krizin afl›lmas›
için özel yetki ve prosedürlere baflvurmak zorunda oldu¤u birtak›m istisnai koflullar
vard›r. Ne var ki devletin bu istisnai durumlara tepkileri demokratik yönetim sistemini
etkilemeyecek tarzda olmal›d›r.
Savafl ve di¤er birçok ola¤anüstü durum, askeri bir karfl›l›k hatta s›k›yönetim ilan›n›
gerektirir. Bu durumlarda ordu ve genelde güvenlik sektörü, Uluslararas› ‹nsani Hukuk
ilkeleri gibi birçok uluslararas› prensip ve güvencelerle demokratik denetime tâbi olmaya
devam etmelidir. ‹nsan haklar›na da mümkün oldu¤unca uyulmal›d›r. Medeni ve Siyasi
Haklar Uluslararas› Sözleflmesinin 4. maddesi uyar›nca Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar›
Komisyonunun A¤ustos 2001 tarihli Genel Yorumunda da aç›k biçimde belirtildi¤i üzere
ilga edilemeyen bu tür haklar hiçbir flekilde s›n›rlanamaz.

Savafl hali
Birleflmifl Milletler fiart›n›n 2.4 nolu maddesinde flu hükme ba¤lan›r ki:
"Örgütün üyeleri, uluslararas› iliflkilerinde kuvvet kullanma tehdidine
ya da kuvvet kullan›lmas›na baflvurmaktan kaç›n›rlar (...).
Bu nedenle bir baflka devlete karfl› güç kullan›m› çok büyük ölçüde k›s›tlanm›flt›r.
Parlamentonun bir rolü de yürütmenin savafla ya da savafl tehdidine baflvurmay›
k›s›tlayan uluslararas› düzenlemelere uyup uymad›¤›n› ve çat›flmalarda yetkilerini afl›p
aflmad›¤›n› yak›ndan izlemektir. ‹sviçre gibi baz› tarafs›z ülkeler, d›fl iliflkilerinde savafl›
anlaflmazl›klar›n çözümünde bir araç olarak kullanmaktan tamamen vazgeçmifllerdir.
Öte yandan en az bir ülkenin Japonya'n›n 1946 tarihli anayasas›, bir ordunun muhafazas›n›
aç›kça yasaklar. Macaristan gibi baflka baz› ülkeler de savafltan tümüyle vazgeçmifl
olmalar›n› milletler aras› anlaflmazl›klar›n çözümünde bir araç olarak sunmaktad›rlar.
Savafl zamanlar›nda parlamentolar anayasal hükümlere ba¤l› olarak en az üç flekilde
karar alma süreçlerine dahil olabilirler. Bu üç kat›l›m flekli önem s›ras›na göre afla¤›da
s›ralanm›flt›r:
(1) Anayasa, savafl ve bar›fl ilan› yetkisini parlamentoya verebilir. Ancak günümüzde
savafllar uyar› yap›lmaks›z›n bafllad›¤›ndan ve geliflen olaylar parlamentonun karar
alabilmesini engelleyebilece¤inden, uygulamada bu hüküm varsay›msal düzeyde kalabilir.
(2) Anayasa, yürütmeden herhangi bir savafl ya da bar›fl girifliminde bulunmadan
önce parlamentonun aç›k iznini almas›n› flart koflabilir. Böylesi bir hüküm, herhangi
bir somut savafl girifliminde ya da daha genel bir ifadeyle yurtd›fl›nda askeri bir
müdahalede bulunmadan önce parlamentoya konuyu tart›flma olana¤› verir.
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(3) Anayasa, yürütmenin karar›n› parlamentoya bildirmesini hükme ba¤layabilir.
Bu durumda yürütmenin herhangi bir savafl girifliminde bulunmadan önce
parlamentonun ön onay›n› almas› flart› aranmaz. Nitekim anayasalar›n büyük
ço¤unlu¤unda, savafl karar›n›n parlamentoya bildirilmesini öngören bu tür hükümler
yer almaktad›r.

Ola¤anüstü hal
Ola¤anüstü haller ya da ulusal kriz durumu türlü flekillerde meydana gelebilir.
Anayasalar ve ulusal yasalar ola¤anüstü halin ilan edilebilece¤i birçok durum öngörür:
anayasal düzeni ya da kamu düzenini tehdit eden silahl› eylemler, do¤al felaketler,
salg›n hastal›klar ya da ulusal mali ve ekonomik krizler gibi.
Ola¤anüstü hal yaln›zca istisnai durumlarda ilan edilebilir. Demokratik ilkelerin tehlikeye
at›lmamas› için belirli ilkelere uyulmas› gerekir. (Bak›n›z 41 Nolu Kutucuk.) Bu istisnai
durumlar›n tan›m›, her ülkenin anayasal ve yasal düzenine ba¤l›d›r. Anayasalar ve
yasalar, yürütmenin bir partinin siyasi ç›karlar› gere¤i ola¤anüstü hal ilan etmesini
engellemelidir. Ayr›ca anayasa ve yasalar, askeri darbelerin anayasal aç›dan geçersiz
oldu¤unu da hükme ba¤lamal›d›r.
41 Nolu Kutucuk

Ola¤anüstü durumlar: amaçlar ve ilkeler
"Ola¤anüstü durumlarla bafla ç›kmak için tüm yasal sistemler baz› özel önlemler
öngörürler. Bununla birlikte krizlerin afl›lmas› için zorunlu olan hak k›s›tlamalar›
ya da haklar›n ask›ya al›nmas› geçici bir süre için olmal› ve yaln›zca normal flartlara
dönüflü ve en temel haklar›n korunmas›n› amaç edinmifl olmal›d›r. (...)

Uluslararas› ilkeler
"Ola¤anüstü hallere iliflkin ortaya konan uluslararas› ilkeler flu flekilde özetlenebilir:
Yasall›k ilkesi, bir yandan ilan edilen ola¤anüstü hal ile al›nan ola¤anüstü tedbirlerin
di¤er yandan da ola¤anüstü hal ilan› ile ülkenin iç hukuku aras›ndaki uygunlu¤u
konu al›r. Bu ilke ayr›ca iç hukukun uluslararas› hukuk ile uyumlulu¤unu güvence
alt›na almay› amaçlar.
‹lan etme ilkesi, ola¤anüstü hal karar›n›n kamuya duyurulmas›n› gerektirir.
Bilgilendirme ilkesi, anlaflman›n emanetçileri arac›l›¤›yla ilgili anlaflmaya taraf di¤er
devletleri ve ola¤anüstü hal süresince insan haklar›n›n durumu konusunda da BM
Özel Raportörünü gereken flekilde bilgilendirmeyi gerektirir.
Zaman ilkesi, ola¤anüstü hal ilan›n›n istisnai özelli¤ini ve süresinin s›n›rl› olma
gereklili¤ini ifade eder.

Í
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‹stisnai tehdit ilkesi, ortaya ç›kan krizin toplum aç›s›ndan gerçek, güncel ya da en
az›ndan acil bir tehlike teflkil etmesini gerektirir.
Orant›l›l›k ilkesi, krizin vehameti ile krize karfl› al›nan önlemlerin orant›l› olma
gereklili¤ine dikkat çeker.
K›s›tlanamazl›k ilkesi, baz› temel haklar›n hiçbir flekilde k›s›tlanamayaca¤›n› ifade
eder.
"fiu özellikle önemlidir ki insan haklar›n›n koruyucusu olan parlamento, do¤rudan
da¤›t›lmas› ya da ask›ya al›nmas›, ya da yasama yetkisinin ve yürütmeyi gözetim
yetkisinin belirgin bir flekilde budanmas› yoluyla ola¤anüstü durum ilan›n›n ilk kurban›
olmamal›d›r. Ayr›ca parlamentonun ola¤anüstü hal ilan› ve kald›r›lmas›ndaki rolünü
oynayabilmesi de önemlidir (...).

Ola¤anüstü halin yasal nitelikleri
" (...) [Ola¤anüstü halin] yasal nitelikleri gere¤i ona iliflkin faaliyetler (ilan›, onaylanmas›
vb.) ve yürürlükte oldu¤u süre içinde al›nan önlemler (belirli haklar›n ask›ya al›nmas›
ya da k›s›tlanmas›), hukukun üstünlü¤üne yönelik ilkeler çerçevesinde gerçeklefltirilmeli
ve böylece denetlenebilmelidirler. (...)

Parlamentonun iflleyifli
"Bir devletin farkl› erkleri aras›ndaki denge ve ba¤›ms›zl›k ilkesinin (...) hukukun
üstünlü¤ünün ayr›lmaz bir parças› oldu¤u herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu nedenle
ülkelerin büyük ço¤unlu¤unun yasal sistemleri, ola¤anüstü halin ilan› ya da yürütmenin
bu yönde karar almas›n›n ard›ndan onaylanmas› sürecine parlamentolar›n etkin
biçimde dahil olmas›n› güvence alt›na al›rlar. Buradaki amaç, böylesi önemli bir
konuda tüm yetkinin yürütme organ›nda toplanmas›n› önlemektir. (...)

Ola¤anüstü hale iliflkin yasal maddelerin etki düzeyi
"Bu konudaki deneyimler göstermektedir ki ola¤anüstü hale iliflkin yasa hükümlerinin
anayasal önlemler düzeyinde olmas› son derece arzulan›r bir durumdur. Bu tür
maddelere pek çok ülkenin yasalar›nda aç›kça yer verilse de baz›lar›nda "ola¤anüstü
hal ilan›n› gerekçe göstererek hiçbir güç yasama görevini üstlenemez" gibi dolayl› bir
ifadeyle yetinilmektedir (...).
BM ‹nsan Haklar› ve istisnai haller özel raportörü L. Despoy'un parlamentolar konusunda düzenlenen
PAB sempozyumunda sunulan raporundan yap›lan al›nt›lar,
‹nsan Haklar› Koruyucusu, Budapeflte, 1993

Uzun süreli ve fiili istisnai haller
Parlamento taraf›ndan y›llar hatta ony›llar boyunca uzat›lmas› nedeniyle uzun süre
devam eden istisnai haller, güvenlik sektörü üzerinde sivillerin üstünlü¤ü ilkesinin risk
alt›nda olmas›na ve hatta bu teflkilatlar›n demokrasiyi tehlikeye düflürecek flekilde
dokunulmazl›k elde etmelerine yol açabilir. Bu da parlamentoyu oldukça hassas ve
k›r›lgan hale getiren bir durumdur. Baz› ülkelerde oldu¤u gibi fiili ve s›n›r tan›mayan
istisnai haller, tüm faaliyetlerini genifl bir serbestlik ortam›nda yürüten güvenlik sektörünün
parlamento taraf›ndan denetimine do¤rudan bir tehdit teflkil etmektedir.

101

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
‹stisnai hallere iliflkin mevzuat
Türlü biçimlerde oluflabilecek istisnai hallerin anayasada ya da yasalarda aç›k
flekilde tan›mlanmas›n› temin edin.
‹stisnai haller üç ya da alt› ayl›k bir süre sonunda bir parlamento görüflmesi ve
oylamas›yla uzat›lmas›na karar verilmediyse kendili¤inden sona ermelidir.
Uluslararas› ilkeler olan yasall›k, ilan etme, bilgilendirme, zaman, istisnai tehdit,
orant›sall›k ve k›s›tlanamazl›k ilkelerinin istisnai hallere iliflkin ulusal mevzuatta
gereken biçimde yer almas›na gayret edin.
‹stisnai haller süresince insani hukuk, anayasal güvenceler ve insan haklar›na
iliflkin yürürlükteki yasalara riayet edilmesini temin edin.
‹stisnai hallerin ilan› ve kald›r›lmas›nda yürütme ve parlamentoya düflen görevlerin
anayasa ya da yasalarda aç›k biçimde ve tüm ayr›nt›lar›yla yer almas›n› temin
edin.

‹stisnai hallerde parlamentonun konumu
‹stisnai hallerin parlamentonun yürütmenin güvenlikle ilgili eylemlerini gözetme
yetkisini tamam›yla engellememesini ve çi¤nenemez temel insan haklar›na sayg›
duyulmas›n› temin edin.
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19. Bölüm

‹ç güvenli¤in korunmas›
‹ç güvenlik (ya da kamu güvenli¤i) ve kamu düzeni hiçbir flekilde ayr›mc›l›k yap›lmaks›z›n
ülke s›n›rlar› içinde yer alan göçmenler ve yabanc›lar da dahil tüm toplumun yarar› ve
iyili¤i aç›s›ndan son derece önemli bir unsurdur. Bu unsurlar, siyasi liderlerin ya da
güçlerin, ar›zi amaçlar› ve temel görevi iç güvenlik ve kamu düzenini korumak olan
güvenlik sektörünün kendi ç›karlar› do¤rultusunda sapt›r›lmamal›d›r.

‹ç güvenlik ve kamu düzenine dönük yasaman›n
temel gerekçe ve nitelikleri
Hukuki sistemlerin tümünde ola¤anüstü hal ilan›n› gerektirmemekle birlikte iç güvenlik
ve kamu düzeni aç›s›ndan fiili bir tehdit ya da tehlike teflkil eden durumlarda baflvurulmak
üzere birtak›m yasalar bulunur.
Bu tür yasalar, birbirlerinden farkl› düzeylerde de olsa, yürütmeye baz› özel yetkiler
tan›r ve daha önemli ve temel haklar›n korunabilmesi için baz› haklar›n geçici olarak
k›s›tlanmas›n› ya da ask›ya al›nmas›n› ön görür. Söz konusu temel haklar›n hangi
koflullar alt›nda tehlikede oldu¤unun da ilgili yasada ayr›ca tan›mlanmas› gerekir.
En s›k k›s›tlanan hatta ask›ya al›nan haklar aras›nda bilgilenme hakk›, gösteri yapma
hakk›, özgürlük hakk› ve s›¤›nma hakk› say›labilir. Bununla birlikte uluslararas› hukuk,
yaflama hakk›, iflkence, her türlü bedensel ceza ya da onur k›r›c› ve insanl›k d›fl›
muamele görmeme hakk› gibi çi¤nenemez haklar›n ask›ya al›nmas›n› aç›k biçimde
yasaklar. Bu konuda en fazla ma¤dur olanlar göçmenler, gazeteciler, siyasi aktivistler,
insan haklar› savunucular›, s›¤›nma hakk› talebinde bulunanlar ve mültecilerin yan› s›ra
dini ve etnik az›nl›klar olmaktad›r.

Olas› riskler
‹ç güvenli¤in ve kamu düzeninin korunmas›na iliflkin yasalar›n bar›nd›rabilece¤i olas›
riskler flu flekilde özetlenebilir:

3

Tehditlerin genifl ve mu¤lak tan›mlanmas›n›n yürütmenin bu tehditleri kendi
gereksinimleri uyar›nca yorumlamas›n› mümkün k›lmas›;

3

Yürütmeye ve onun dolay›m›yla baz› güvenlik sektörü örgütlerine uygun bir
denetim mekanizmas› ve idari ve hukuki yapt›r›mlar olmaks›z›n çok genifl ve
uzun süreli yetkiler tan›nmas›;

3

Baz› durumlarda toplumun belirli kesimlerinin, siyasi liderli¤in ya da güvenlik
sektörünün kendisinin özel ç›karlar›n›n korunmas›na yönelik olarak ya da haklar›n

103

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

k›s›tlanmas› ve kamusal alan›n›n denetlenmesi amac›yla iç güvenlik ve kamu
düzeninin korunmas›n›n suiistimal edilmesi;

3

‹ç düzen ve asayiflin koruyucusu polisin askerilefltirilmesi, d›fl güvenli¤in
koruyucusu orduyla aras›ndaki fark›n mu¤laklaflmas›na neden olur. Bu mu¤lakl›k
özellikle yeterince finanse edilmeyen polis kuvvetlerinin güvenlik koflullar›n›
suiistimal ederek cezas›z kalacak yolsuzluklara baflvurma e¤ilimi göstermesiyle
daha tehlikeli boyutlara ulafl›r. Polisin askerileflmesinin bir baflka tehlikesi de
iktidardaki siyasilerin polisi (ve bazen de istihbarat servislerini ve paramiliter
güçleri) iç güvenlik ve kamu düzenini sa¤lamak için de¤il muhalefeti kontrol ve
bask› alt›nda tutmak için kullanabilmesidir. Buna ek olarak kamu düzenini
sa¤lamak amac›yla askeri güçlerin kullan›m›, ordunun siyasallaflmas›na da yol
açabilir.

3

Parlamento ve yarg›n›n özellikle yürütmenin otoritesi karfl›s›nda bir güç
oluflturamad›¤› durumlarda tamamen devreden ç›kar›lmas›.

Say›lan tüm bu sak›ncalar yüzünden güvenlik ve kamu düzenine yönelik al›nan
önlemler, güvenlik kuvvetlerinin insan haklar›n› ihlal etmelerine yol açabilir. Bu
kuvvetlerin, baz› durumlarda iflledikleri ihlallerden dolay› cezas›z kalmalar› da söz
konusu olabilir. Bu tür durumlarda en s›k ihlal edilen haklar aras›nda yaflama hakk›,
iflkence, insanl›k d›fl› ya da onur k›r›c› muamele görmeme hakk›, keyfi tutuklanmama
hakk›, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir mahkeme taraf›ndan yarg›lanma hakk›, düflünce, ifade
ve toplanma özgürlü¤ü hakk› bulunmaktad›r.
42 Nolu Kutucuk

Hem güvenli¤in hem demokrasinin korunabilmesi
Tarih boyunca ve günümüzde geliflmekte olan ülkelerde otoriter yönetimler,
demokrasinin kamu düzeni ve kifli güvenli¤i ile uyuflmayan bir rejim oldu¤unu öne
sürerek demokrasiyi hedefleyen hareketlere karfl› koymufllar ve bu hareketleri baflar›s›zl›¤a
u¤ratm›fllard›r. Ancak tarih bu iddian›n yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufltur. Güvenlik
güçlerinin üzerinde sa¤lanan sivil, demokratik denetim kifli güvenli¤iyle uyuflmamak
bir yana onun vazgeçilmez bir parças›d›r. Bu denetim olmazsa kifli güvenli¤ini güvence
alt›na almas› beklenen bu güçler onun için en büyük tehdidi oluflturabilir. (..)
Kaynak: BM ‹nsani Kalk›nma Raporu, 2002 (sayfa 87)

Baz› ülkelerde demokrasiyi korumak ad›na baz› yasalar kabul edilmifltir. Örne¤in
Arjantin'de 1984'te kabul edilen 23.077 nolu "Demokrasinin Korunmas›" yasas›, ceza
yasas›nda de¤ifliklikler yapm›fl ve demokrasiyi ve anayasay› hedefleyen yasad›fl›
örgütlerin cezaya çarpt›r›lmas› gibi baz› cezai uygulamalar getirmifltir.

Kiflilerin iç güvenlik ve kamu düzenini tehdit etti¤i
gerekçesiyle tutuklanmas›
‹ç güvenlik ve kamu düzeninin korunmas›na yönelik tüm yasalar bunlar› tehdit etti¤inden
flüphelenilen kiflilerin tutuklanmas›n› öngörür. Bu yasalar› en az ikiye ay›rmak mümkündür:
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3

Ulusal güvenli¤e fiili bir tehdit oluflturan kiflilerin tutuklanmas›n› öngören yasalar:
Normal flartlarda yarg› organ› taraf›ndan verilen bu tür tutuklama kararlar› belirli
flartlar alt›nda yaln›zca yürütme taraf›ndan da al›nabilir;

3

Yürütme karar›yla ulusal güvenli¤e tehdit oluflturdu¤u düflünülen kiflilerin
tutuklanmas›n› öngören yasalar baflka bir deyiflle ulusal güvenli¤i (yürütmenin
de¤erlendirmesi uyar›nca) tehlikeye düflürmesi muhtemel durumlar› kontrol
etmek ya da önlemek için yürütmeye özel yetkiler veren yasalar.

‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u üyesi ülkelerden ço¤unlu¤unun yasalar› ikinci kategorideki
yasalara yak›nd›r. Bu tür yasalarla yürütmeye yasama ya da yarg› organ›n›n ön iznini
almak ya da kat›l›m›n› sa¤lamak zorunda olmaks›z›n baz› anayasal güvenceleri
ask›ya alabilen genifl yetkiler verilmektedir. Buradaki en önemli unsur, idari bir karar
ya da bakanl›k karar› ile yürütmenin ulusal güvenli¤e tehdit oluflturabilecek kiflilerin
tutuklanmas›n› istemesidir. Böylelikle tutuklular uzun denebilecek ve birkaç defa
uzat›labilen sürelerde hatta baz› durumlarda süresiz olarak yürütmenin tasarrufuna
terk edilmektedir. Bu tür yasalar›n bir k›sm›nda bir dan›flma organ› niteli¤inde olabildi¤i
gibi bazen de yürütmeden tutuklunun serbest b›rak›lmas›n› da isteyebilen bir teftifl
organ›n›n varl›¤› öngörülmektedir. Bu organda kimlerin yer alaca¤› büyük oranda
yürütmeye ba¤l› olmaktad›r.
Pek çok ülkede sömürge ça¤lar›ndan kalan bu tür yasalar, toplumun genifl kesimlerince
tart›fl›lmaktad›r. Bu tart›flmalar›n merkezinde, yürütmeye ve güvenlik sektörü teflkilatlar›na,
özellikle de polise, yasalar arac›l›¤›yla verilen ola¤anüstü yetkiler ve bu yetkilerin medeni
ve siyasi haklardan yararlanma süreci üzerindeki olumsuz etkileri yer al›r.
43 Nolu Kutucuk

A¤›r sonuçlar do¤uran çarp›tmalar
Hükümetler iktidarlar›n›n temelini güvenli¤e dayand›rd›klar›nda güvenlik güçleri,
yurttafllar ve komflu devletler için temel bir güvensizlik kayna¤› haline gelirler. (...) ‹ç
iflleri bakanl›¤›na ba¤l› askeri birlikler, paramiliter polis ve istihbarat servisleri iç siyasal
mücadelelere çekilirse demokratik ve sivil kontrolün sa¤lanmas› çabalar› tehlikeye
düfler.
BM ‹nsani Kalk›nma Raporu, 2002 (s. 87 ve 92)

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
‹ç güvenlik ve kamu düzenini korumaya yönelik yasalar
fiunu hiçbir zaman unutmay›n›z ki güvenlik ve kamu düzeni halk içindir ve
halk›n bask› alt›na al›nmas› için bir argüman ve araç olarak ya da partizan
amaçlarla kullan›lamaz. Polisin bask› arac› olarak kullan›lmas›n›n ve
askerileflmesinin önüne geçilmesini temin edin;

Í
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Yürütmeyi parlamentoya hesap verebilir k›l›n ve yürütmenin yetkilerinin yasal
s›n›rlar›n› aç›k biçimde belirleyin;
Güç ve yetkilerini suiistimal etmesi durumunda güvenlik sektörünün idari ve
yasal yapt›r›mlarla karfl›laflmas› için gereken önlemleri al›n;
Demokrasinin savunulmas›na iliflkin yasalar›n uygunluk ve uygulanabilirli¤ini
gözden geçirin.

Parlamento taraf›ndan gözetim
Parlamentonun iç güvenlik ve kamu düzenine iliflkin konular› düzenli olarak
görüflmesini ve bu konudaki mevcut mevzuat›n uygunlu¤unu araflt›rmas›n› temin
edin.
‹lgili parlamento komisyonun ya da komisyonlar›n gereken bilgiyi toplamak ve
iç ve kamu düzeni konular›nda mümkün oldu¤unca etkin bir gözetim
gerçeklefltirmek için elinde bulunan tüm araç ve kaynaklar› kullanmas›n› temin
edin. E¤er gerekirse uzman yard›m› da dahil söz konusu komisyonlar›n
kullan›m›ndaki araç ve kaynaklar› gelifltirmek için harekete geçin.
Gereken her yer ve zamanda konuya iliflkin kamuya aç›k meclis oturumlar›
yap›lmas›n› teflvik edin.
‹ç güvenlik, kamu düzeni ve bu ba¤lamda yap›lan faaliyetlerin kiflilerin insan
haklar› ve temel özgürlüklerden yararlanmalar›n› nas›l etkiledi¤i konular›yla
ilgilenen hükümet d›fl› örgütlerle kurumsal ya da özel giriflimle diyalog gelifltirin.
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20. Bölüm

Terörizm
"Terörizm, devletlerin yurttafllar›n› korumak zorunda oldu¤u tehditlerden
biridir. Bu, devletlerin yaln›zca hakk› de¤il görevidir de. Ancak bunu
yaparken devletler terörizme karfl› ald›klar› önlemlerin insan haklar›
ihlallerini gizleyecek ya da hakl› ç›karacak araçlar haline gelmemesi için
son derece dikkatli davranmal›d›rlar. "
"iç politika alan›nda ortaya ç›kan tehlike fludur ki güvenli¤i sa¤lamaya
çal›fl›rken temel özgürlüklerden fedakarl›k yap›yoruz. Bu nedenle de
ortak güvenli¤imizi sa¤lamlaflt›rmak yerine zay›flatm›fl ve demokratik
yönetimi içten baltalam›fl oluyoruz. "
Kofi Annan, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri, 21 Kas›m 2001

‹ç güvenli¤in yan› s›ra bölgesel ve uluslararas› güvenli¤in de karfl› karfl›ya oldu¤u en
büyük tehditlerden biri terörizmdir. Terörizm genellikle örgütlü suçlarla iliflkilendirildi¤inden
bu tehdide verilen karfl›l›klar oldukça karmafl›kt›r ve polis operasyonlar› ve s›n›r
muhafazadan istihbarata, mali alanda al›nan önlemlerden cezai hukuk ve enformasyon
teknolojileri konular›ndaki önlemlere kadar çok çeflitli olabilirler.
11 Eylülden bu yana pek çok ülke yukar›da bahsedilen konulara iliflkin yasalar›n›
sa¤lamlaflt›rmalar›n›n önemli ve gerekli oldu¤unu düflünmeye bafllad›lar. Bunun yan›
s›ra özellikle istihbarat paylafl›m› ve enformasyon teknolojileri alanlar›nda devletleraras›
iflbirli¤i ilerleme kaydetti. Ancak bu durum insan haklar› ve medeni haklar aç›s›ndan
birtak›m riskleri de beraberinde getirmekte.
Terörizmin kontrolüne yönelik uluslararas› iflbirli¤i konusunda 28 Eylül 2001'de kabul
edilen 1373 say›l› BM Güvenlik Konseyi karar› (bkz. 44 Nolu Kutucuk) mali kaynaklar›n
denetimine özel bir önem atfetmektedir. 1373 nolu kararda ayr›ca teröristlerin ve terörist
gruplar›n ülke içi ve ülkeler aras› hareketlerini önlemek amac›yla s›n›r muhafazas›n›n,
kimlik ve seyahat belgelerinin kontrolünün öneminin alt› çizilmektedir. Kararda terörist
grup üyelerinin say›s›n›n art›fl›n› ve teröristlere silah ve di¤er hassas maddelerin teminini
önlemeye yönelik tavsiyelere ek olarak devletleraras› iflbirli¤i gibi yöntemlerle önleyici
faaliyetlerin gelifltirilmesi konusunda tavsiyeler s›ralanmaktad›r. Terörist eylemlerin
finansman›, planlanmas›, haz›rlanmas› ve ifa edilmesine yard›m edenler ile bu eylemleri
destekleyenlerin adalete teslim edilmesini ve al›nacak di¤er tedbirlerin yan› s›ra bu tür
terörist eylemlerin ülkenin yasa ve yönetmeliklerde a¤›r cezay› gerektiren suçlar olarak
nitelenmesini ve gereken flekilde cezaland›r›lmas›n› teflvik etmektedir. Tavsiyeler
aras›nda ülkeler, terör suçlar›n›n ifllenmesini önlemek amac›yla ulusal ve uluslararas›
hukuk çerçevesinde bilgi al›flverifli yapmaya ve idari ve adli konularda iflbirli¤ine gitmeye
davet edilmektedir. Söz konusu kararla ayr›ca Güvenlik Konseyinin tüm üyelerini
kapsayan ve gereken uzman deste¤i ile konseyin uygulamalar›n› yak›ndan izlemekle
görevli bir Güvenlik Konseyi Komisyonu kurulmufltur.
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44 Nolu Kutucuk

BM Güvenlik Konseyinin 11 Eylül sald›r›lar›na verdi¤i
yan›t
3.
Güvenlik Konseyi (...) tüm devletleri
(a) Özellikle terörist flah›s ve flebekelerinin faaliyetleri ya da hareketleri; sahtesi
yap›lm›fl ya da tahrif edilmifl seyahat belgeleri; silah, patlay›c› ya da hassas maddelerin
kaçakç›l›¤›; iletiflim tekniklerinin terörist gruplarca kullan›lmas› ve kitle imha silahlar›n›n
terörist gruplar›n eline geçmesi tehdidi konular›yla ilgili olmak üzere, operasyonel
bilgilerin teatisinin art›r›lmas› ve h›zland›r›lmas› yollar›n› aramaya;
(b) Terörist eylemlerin yap›lmas›n› engellemek amac›yla, ulusal ve uluslararas›
hukuk ile uyum içinde bilgi teatisine ve idari ve yarg›sal konularda iflbirli¤i yapmaya;
(c) Özellikle ikili ve çok tarafl› düzenlemeler ve anlaflmalar yoluyla, terörist eylemleri
önlemeye, onlarla mücadele etmeye ve eylemlerin faillerine karfl› tedbirler almaya;
(d) 9 Aral›k 1999 tarihli Terörizmin Finansman› ile Mücadele Uluslararas› Sözleflmesi
dahil olmak üzere, terörizm ile ilgi olarak yap›lan uluslararas› sözleflme ve protokollere
mümkün oldu¤u kadar k›sa sürede taraf olmaya;
(e) Terörizm konusundaki uluslararas› sözleflme ve protokoller ile Güvenlik Konseyi'nin
1269 (1999) ve 1368 (2001) say›l› kararlar› konusunda iflbirli¤i ve hükümlerinin tam
olarak yerine getirilmesi konular›n›n gelifltirilmesine;
(f)
S›¤›nmac›lara mülteci statüsünün verilmesinden önce, terörist eylemlerin ifas›n›
planlamam›fl, kolaylaflt›rmam›fl ya da bu eylemlerde yer almam›fl olduklar›n› tespit
amac›yla, ‹nsan Haklar›n›n uluslararas› standartlar› da dahil olmak üzere, ulusal ve
uluslararas› hukuk taraf›ndan konulan flartlar çerçevesinde tedbirler almaya;
(g) Uluslararas› hukuk çerçevesinde, mülteci statüsünün terörist eylemlerin failleri,
organizatörleri ya da kolaylaflt›r›c›lar› taraf›ndan suiistimal edilmemesi ve siyasi
motivasyon iddialar›n›n san›k teröristler hakk›nda yap›lan iade taleplerinin reddedilmesi
için bir gerekçe say›lmamas›n› garanti etmeye davet etmektedir; (...).
Kaynak: BM Güvenlik Konseyi, Karar no 1373, S/RES/1373,
28 Eylül 2001 http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm

BM Genel Kurulu taraf›ndan 9 Aral›k 1999'da kabul edilen Terörizmin Finansman›n›n
Önlenmesi Uluslararas› Sözleflmesi, sözleflmeyi imzalayan tüm devletlerin terörist
faaliyetlere kar›flan kiflileri iade etmelerini ve flüpheli mali ifllemleri soruflturmak üzere
gereken tüm önlemleri almalar›n› öngörür. 2 Nisan 2002 itibariyle 132 ülke taraf›ndan
imzalanan bu sözleflmeye, 26 ülke onaylama süreçlerini tamamlayarak Taraf Devlet
oldu. Sözleflme 2002 y›l›nda yürürlü¤e girdi.

11 eylül sald›r›lar›n›n etkileri
Hükümetlerin terörist sald›r›lar karfl›s›nda gerek insan haklar›n› gerekse güvenli¤i
koruyan dengeli bir tutum tak›n›p tak›nmad›klar›n›n parlamentolar taraf›ndan gözetilmesi
son derece önemlidir. Terörizm konusunda parlamenterleri ilgilendiren konular yasama,
güvenlikle terörizme karfl› al›nan önlemler için gelifltirilen genifl kapsaml› ve yeni bir
yaklafl›m ve güvenlikle özgürlükler aras›nda uluslararas› insani ve insan haklar› hukukuna
tam riayet eden bir dengenin kurulmas›d›r.
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Terörizmin yasal aç›dan tan›mlanmas›
Günümüzde terörizmin tüm ülkelerce kabul edilen bir tan›m› bulunmamaktad›r. Uluslararas›
topluluk ortak bir tan›m belirleyinceye kadar terörizm ne oldu¤u ile de¤il ne olmad›¤›
ile ifade edilecektir. Uluslararas› hukuka göre, d›fl iflgaller karfl›s›nda verilen ba¤›ms›zl›k
ve özgürlük mücadeleleri meflru bir hakt›r ve böylesi bir amaç tafl›yan faaliyetler terörizm
kapsam›na girmez. Buna ek olarak, PAB da dahil olmak üzere uluslararas› topluluk,
terörizmin hiçbir din, milliyet ya da uygarl›¤a atfedilemeyece¤inin ya da onlar›n ad›na
meflrulaflt›r›lamayaca¤›n›n alt›n› defalarca çizmifltir. Terörizmi tan›mlaman›n bir baflka
yolu da uluslararas› topluluk taraf›ndan sürekli k›nanan terörist eylemlerin tan›mlanmas›
yoluyla olmufltur: ayr›ms›z ve özellikle de masum sivilleri hedef alan sald›r›lar ya da
ulusalt› gruplar ya da gizli ajanlar taraf›ndan düzenlenen ve ayr›ms›z gerçeklefltirilen
her tür sald›r›.
Sivillere karfl› ayr›ms›z fliddet, insani de¤erlere sayg›s›zl›k ve kamunun dikkatini çekmek
için gösterilen afl›r› çabalar terörist sald›r›lar›n ortak ve belirgin özelliklerini oluflturur.
En s›k baflvurulan yöntemler, uçak kaç›rma, otomobillere yap›lan bombal› sald›r›lar,
intihar bombalamalar›, suikast ve toplu cinayetlerdir. Sürekli devam eden terör
kampanyalar›, mali destek, devaml› bir silah ve cephane temini ve genellikle uluslararas›
örgüt flebekesinin yard›m ve deste¤ini gerektirir. Teröristlere yard›m ve yatakl›k sa¤layan
ço¤unlukla üçüncü bir ülke olmaktad›r. Afla¤›daki 45 Nolu Kutucukta terörizme karfl›
dengeli bir yaklafl›m›n temel noktalar› s›ralanmakta ve meflru protesto hakk›n› savunma
gere¤inin yan› s›ra terörizme karfl› al›nan önlemlerin önemi vurgulanmaktad›r. Kutucukta
yer alan 37.maddede terörizme karfl› al›nan tedbirlerin yaln›zca terörle mücadeleyi
de¤il, yeni nesil teröristlerin yuvas› haline gelen ülkelerin toplumsal, siyasi ve ekonomik
geliflimlerinin de hedeflenmesi gerekti¤i hat›rlat›lmaktad›r.

45 Nolu Kutucuk

Terörizmle mücadele
34. (...) Konferans, d›fl iflgaller karfl›s›nda verilen ba¤›ms›zl›k ve özgürlük
mücadelelerinin uluslararas› kararlar uyar›nca meflru bir hak oldu¤unu ve böylesi bir
amaç tafl›yan faaliyetlerin terörizm kapsam›na girmedi¤ini hat›rlat›r. Öte yandan
Konferans, hiçbir mücadelenin ayr›ms›z ve özellikle sivilleri hedef alan sald›r›lar› ya
da organize devlet terörünün hiçbir fleklini hakl› ç›karamayaca¤›n› vurgular.
37. Konferans, terörizme karfl› al›nan tedbirlerin ekonomik ve toplumsal geliflmeyi
ilerletecek ve temsili demokrasiyi güçlendirecek yap›sal önlemlerle desteklenmesi
gere¤inin alt›n› çizer.
Kaynak: Akdeniz'de Güvenlik ve ‹flbirli¤i Konulu Üçüncü PAB Konferans›n›n
Nihai Belgesi, Valetta, Malta, Kas›m 1995

Avusturya (ceza yasas›n›n taslak 278b paragraf›), Almanya (ceza yasas›n›n 129a
paragraf›) ve Kanada (C-36 Nolu Yasa) gibi ülkelerdeki terörizme karfl› yasalar, flu
unsurlar› içerir:
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- Terör amaçl› eylemlerin dar bir listesi verilir: Örne¤in cinayet, rehin alma, uçak
kaç›rma, bombalama ya da terörist faaliyetleri finanse etme gibi suç teflkil
eden eylem, ihmal ya da tehditler; bu listelerde yer alan suçlar genellikle
mevcut yasalarda da yasad›fl› kabul edilir (Almanya, Avusturya ve Kanada'n›n
terörle mücadele yasalar›);
- Bir terörist örgütü mali ya da baflka yollarla yönetmek ya da desteklemek de
yasad›fl› kabul edilir (Almanya, Kanada ve Avusturya);
- Terörist eylemlerin nedenlerinin siyasi, ideolojik ya da dini olabilece¤i belirtilir
(Kanada);
- Terörist faaliyetlerin hedefleri: halk› korkutmak ya da tehdit etmek, halk› ya
da hükümeti istenen fleyi yapmaya ya da belirli faaliyetleri yürütmekten
kaç›nmaya zorlama (Kanada);
- Terör eyleminin do¤rudan amac›: fliddet yoluyla ölüme sebebiyet vermek ya
da halka zarar vermek, kiflilerin yaflam›n› tehlikeye atmak, temel kamu
hizmetlerine ya da özel hizmetlere hasar vermek ya da bunlar› sekteye
u¤ratmak (Kanada).
- Demokrasinin ve hukukun üstünlü¤ünün kurulmas› ve yeniden kurulmas› ya
da insan haklar›n›n korunmas› amac›yla yürütülen faaliyetlerin terör
kapsam›ndan ç›kar›lmas› (Avusturya). Bu tür bir yasal hüküm, meflru protesto
ve mücadelelerin suç kabul edilmesini önler.
Terörle mücadele yasalar›nda yer alan bu hususlar›n ortak noktas› terörizmi fliddet ve
birey ya da kurumlara verilen zararlarla iliflkiledirmeleridir. Buna ek olarak bu yasalarda
neyin terör eylemi kabul edildi¤ine dair oluflturulan liste oldukça dard›r. Yaln›zca bu tür
terör eylemlerine aktif olarak kat›lmak de¤il, bir terörist grupla üye, sempatizan ya da
lider olarak ba¤lant› içinde olmak da terörist eylem olarak görülür ve illegaldir.
Parlamenter gözetim aç›s›ndan önemli olan, yeni terörle mücadele yasalar›n›n terörizmin
yerinde bir yorumuna ve tan›m›na dayand›r›lm›fl olmas›d›r. Bu yorum bir yandan terör
örgütlerinin baz› muhtemel eylemlerini d›flar›da b›rakacak kadar dar olmamal›; ancak
öte yandan da demokratik, meflru protestoyu suç haline dönüfltürecek kadar
geniflletilmemelidir. Buradaki ilk sorun, demokratik bir toplumda fliddetin ne ölçüye kadar
meflru görülebilece¤idir. Her toplum zaman içinde fliddet ve meflruiyet iliflkisine dair
kendi görüflünü oluflturdu¤undan farkl› ülkelerin yasa yap›c›lar› bu soruyu farkl› biçimlerde
yan›tlam›fllard›r. Bu soru yan›tlan›rken fliddetin amaçlar›n›n meflruiyeti göz önünde
tutulmal›d›r. E¤er fliddet hakl› kabul ediliyorsa amaçlar› ve karfl› koyulan tehditle orant›l›
bir nitelik göstermelidir.
‹kinci sorun ise, teröre karfl› al›nan tedbirlerin ayn› zamanda terör tehdidiyle orant›l›
olmas› gere¤idir. fiu da unutulmamal›d›r ki terörle mücadele yasalar›n›n amac› terör
eylemlerine kat›lanlara karfl› etkili bir mücadele yürütmelerinde polise ve di¤er güvenlik
servislerine yard›mc› olmakt›r. Bu yasalar, ne ifade ve toplanma özgürlü¤ünü k›s›tlama
amac›na yöneliktir ne de bu amaca alet edilmelidir. Ayr›ca yasal siyasi muhalefet ve
de¤iflimin engellenmesine de yol açmamal›d›r.

Terörizme üç farkl› yaklafl›m
Toplumu ve resmi kurumlar› terörist sald›r›lara karfl› korumak amac›yla güvenlik servisleri
üç farkl› karfl›l›k gelifltirebilirler:
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3

Terörle mücadele tedbirleri: Halk›, kamusal hayat›, binalar› ve alt yap›y› daha
az savunmas›z k›lmay› amaçlar.

3

Karfl› tedbirler: Teröristleri saptayarak ve harekete geçmelerini önleyerek terör
sald›r›lar›n› önlemeyi amaçlar.

3

Kriz yönetimi: Bir terör sald›r›s›n›n ard›ndan yaflanan felaket ya da acil duruma
bir çözüm getirmeyi ve istikrar› sa¤lamay› amaçlar.

Yap›lan araflt›rmalara göre terörizmle mücadele faaliyetlerinin büyük ço¤unlu¤u (1)
ulusal yasalar, koordinasyon, fon tahsis etme, (2) iç güvenlik, (3) yabanc›lar, (4) seyahat
ve s›n›r kontrolü, (5) mali boyut, (6) uluslararas› iflbirli¤i ve (7) atomik, biyolojik ve
kimyasal tehditlerle yak›ndan ilgilidir. Afla¤›daki çok genifl ve ayr›nt›l› olmayan listede
olas› terörle mücadele tedbirleri s›ralanm›flt›r.
Ulusal yasalar, koordinasyon ve bütçe
- Özel terörle mücadele yasalar›n›n kabul edilmesi ya da mevcut yasalar›n yeni
flartlara uyarlanmas›;
- ‹lgili önlem ve teflkilatlar için (polis, s›n›r muhafaza, ulusal havayollar›, ulusal sa¤l›k
makamlar›, ulusal posta sistemi, ordu) ek fonlar›n tahsisi;
- ‹ç güvenlik servisleri aras›nda bilgi al›flveriflinin artt›r›lmas›;
- Polis, ordu, istihbarat servisleri, s›n›r muhafaza gibi güvenlik servislerinin farkl›
kollar›n›n yerel ve federal/ulusal düzeydeki politikalar› aras›nda uyum ve eflgüdüm
sa¤lanmas›ndan sorumlu, uzun dönemli personel ve koordinasyon merkezleri;
- Asayiflin sa¤lanmas› ve istihbarattan sorumlu kiflilerin gümrük ve vergi daireleri
taraf›ndan oluflturulan kiflisel bilgi ve kay›tlara erifliminin sa¤lanmas›.
‹ç güvenlik
- (Mahkeme gibi yetkili bir gözetim organ›n› bilgilendirmeden) internet, telefon ve
faks yoluyla yap›lan haberleflmelerin takibi ve dinlenmesi;
- Asayiflten sorumlu kiflilerin telekomünikasyon verilerine ulaflabilmeleri amac›yla
iletiflim hizmetleri veren flirketlerden müflterilerine ait iletiflim trafi¤i kay›tlar›n› belirli
bir süreye kadar (örne¤in bir y›la kadar) elinde bulundurmas›n›n talep edilmesi;
- fiüpheli kiflilere haber verilmeksizin haklar›nda bankalardan, internet servis
sa¤lay›c›lar›ndan ve kredi veren kurulufllardan bilgi toplanmas›;
- Birçok veri taban›n› vatandafllarla ilgili bilgilerle birlefltirerek bilgisayar yoluyla daha
verimli araflt›rmalar yap›lmas›;
- Polisin yararland›¤› veri ifllemci sistemlerinde yer alan kiflisel dosyalar›n di¤er resmi
görevlilerin de kullan›m›na sunulmas›;
- Daha fazla bilgi alabilmek için tutukluluk sürelerinin artt›r›lmas›;
- Kimlik kartlar›n›n kullan›lmas› gibi yöntemlerle ulus çap›nda bir kimlik tespiti ve
izleme sisteminin kurulmas›
Yabanc›lar (göçmenler, s›¤›nma talebinde bulunanlar ve di¤er milletlerden olanlar)
- Güvenlik servislerinin di¤er milletlerden olanlar ve yabanc›lara iliflkin veri tabanlar›na
ulafl›mlar›n›n sa¤lanmas›;
- Belirli bir etnik gruba dahil kiflilerin hedef al›nmas›;
- S›¤›nma talebinde bulunan kiflinin terör eylemlerine kar›flt›¤›ndan flüpheleniliyorsa
adli haklar›n›n elinden al›nmas›;
- ‹lgili makamlar (bakanl›k gibi), s›¤›nma talebinde bulunan kiflinin ulusal güvenlik
için bir tehdit teflkil etti¤i karar›na var›rsa s›¤›nma talebinin reddedilebilmesi;
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-

Göçmenlik ve s›¤›nma baflvurular› s›ras›nda al›nan parmak izlerinin 10 y›la kadar
saklanmas›;
Terörist tehdit teflkil eden ancak ülkeden uzaklaflt›r›lamayan kiflilerin tutuklanmas›;
Vize baflvurular› s›ras›nda daha fazla kimlik kontrolü yap›lmas›; vize ve s›¤›nma
baflvurular›nda kiflilerin siyasi geçmiflinin daha fazla incelenmesi.

Seyahat ve s›n›r kontrolü
- S›n›r kontrollerinin s›k›laflt›r›lmas›;
- Sivil uçak mürettabat›n›n silahland›r›lmas›;
- Pilot kabini kap›s›n›n kurflun geçirmeyen malzemeden yap›lmas›;
- Havaalanlar›nda tüm bagajlar›n tam kontrolünü sa¤lamak için X ›fl›nlar›ndan
yararlan›lmas›;
- Kimlik kartlar› ve pasaportlara biyometrik özellikler eklenmesi;
- Liman, tünel ve havaalan› gibi daha savunmas›z girifl noktalar›nda daha s›k ve
ayr›nt›l› aramalar yap›lmas›;
- Girifl noktalar›nda profil araçlar›n›n kullan›lmas›.
Mali boyut
- Mali ifllemlerin izlenmesi;
- Para aklama ve doland›r›c›l›¤› önlemek amac›yla banka ve kredi kurulufllar›n›n
daha yak›ndan izlenmesi; terörist faaliyetlerle ilgili oldu¤undan flüphelenilen banka
hesaplar›n›n dondurulmas›;
- Bankalardan tüm hesaplar ve k›ymetli ka¤›tlar hakk›nda merkezi veritabanlar›na
(banka hesaplar› aras› bilgi al›flverifli) bilgi vermelerinin istenmesi; bankalar›n terörist
amaçlarla ilgisi bulundu¤unu bildi¤i ya da flüphelendi¤i ifllemleri bildirmemesinin
suç addedilmesi;
- (Maliye bakanl›¤›nda) daha etkin mali istihbarat birimleri kurulmas› ya da var olanlar›n
daha verimli hale getirilmesi.
Uluslararas› iflbirli¤i
- Uluslararas› iflbirli¤inin artt›r›lmas›, örne¤in Avrupa Tutuklama Emri uygulamas› ya
da s›n›r d›fl› ifllemlerinin süratle yap›lmas›;
- Terörle mücadeleye iliflkin imzalanan uluslararas› anlaflmalar›n ulusal yasalardaki
yerini almas›;
- Uluslararas› Güvenlik Yard›m Gücü (ISAF) çerçevesinde Afganistan'a asker
yollanmas›;
- Terörizme iliflkin BM sözleflmelerinin imzalanmas› ve onaylanmas›;
- Kardefl güvenlik servisleri aras›nda uluslararas› bilgi al›flveriflinin sa¤lanmas›;
- Terörizmi destekleyen ya da terör yuvas› ülkelere kalk›nma yard›m›nda bulunarak
terörizmin alt›nda yatan nedenlerin yok edilmesi.
Atomik, Biyolojik ve Kimyasal Tehditler
- Nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik savafl konular›nda araflt›rma merkezleri
kurulmas› ya da var olan merkezlerin daha etkin k›l›nmas›; bu alandaki çabalar›n
koordinasyonun sa¤lanmas› ve çiçek afl›s› gibi çeflitli afl›lar›n üretilmesi ve stoklanmas›
- Kamu sa¤l›¤›ndan sorumlu makamlar›n daha haz›rl›kl› olmalar›n›n sa¤lanmas›;
yeterli miktarda ilaç depolanmas›;
- Nükleer tesislerin daha korunakl› hale getirilmesi (alçaktan uçan uçaklar› saptamak
üzere radarlar kurulmas› gibi).
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‹nsan haklar› ve güvenlik aras›nda do¤ru dengenin kurulmas›
Birçok ülkede uygulanmakta olan bu önlemler geçici olmay›p uzun süre yürürlükte
kalmas› muhtemel önlemlerdir. Bu nedenle de terörle mücadele tedbirleri istisnai de¤il,
bir toplumun normal yaflay›fl›n›n unsurlar›ndan biridir. Bu durum, ifade ve toplanma
özgürlü¤ü ve gizlilik haklar› gibi medeni haklar› etkileyebilecek önlemler söz konusu
oldu¤unda daha da önem kazanmaktad›r. Ayr›ca terörle mücadele önlemlerinin uzun
vadeli oldu¤u düflünüldü¤ünde ola¤anüstü hal ya da istisnai durum uygulamalar›n›n
yerinde olmayaca¤› ortaya ç›kacakt›r.
Terörle mücadele yasalar›n›n do¤urabilece¤i bir baflka sak›nca da asayiflten sorumlu
makamlar ile istihbarat aras›ndaki ayr›m› mu¤laklaflt›rmalar›d›r. Polis gibi asayiflten
sorumlu görevliler ile istihbarat servislerinin görev ve amaçlar› birbirinden farkl›d›r.
‹stihbarat›n görevi olas› tehditler hakk›nda bilgi toplamak iken polisin rolü, asayifl ve
düzeni güvence alt›na almakt›r. Normal olarak istihbarat servislerinin flüphelileri tutuklama
yetkileri olmad›¤› gibi, polis de suç ifllendi¤ine dair yeterli kan›t› olmaks›z›n 'önleyici
istihbarat çal›flmalar›' yürütemez. Demokratik yönetiflim aç›s›ndan istihbarat servisleri
kendi yurttafllar› aleyhine "casusluk" faaliyetlerinde bulunmamal›d›r. Pek çok ülkede
terörizme karfl› yürütülen mücadele, ülke çap›nda sürdürülen suç soruflturmalar›nda
(yabanc›) istihbarattan daha fazla yararlan›lmas›n› gerektirdi¤inden yukar›da sözü edilen
görev ayr›m› daha da zorlaflmaktad›r.
Burada üçüncü bir sorun da güvenlik servislerinin mahkeme gibi yetkili organlar› haberdar
etmeksizin yurttafllar›n› daha fazla gözetim ve denetime maruz b›rakmalar›na izin
verilmesidir. Bu, medeni haklar›n ihlali aç›s›ndan büyük bir tehlike oluflturabilir. Yurttafllar,
ombudsmanlar ve sivil toplum kurulufllar› bu gözetim ve denetim faaliyetleri hakk›nda
yeterince bilgilendirilmedikleri için hükümetler ve ona ba¤l› makamlardan faaliyetlerine
dair hesap sormalar› zorlaflmaktad›r.
Son bir sak›nca olarak da göçmenler, s›¤›nma talebinde bulunanlar ve yabanc›lar›n
terörle mücadele tedbirlerinde hedef al›nabilmeleri say›labilir. Bu önlemler bir yandan
toplumdaki farkl› etnik gruplar aras›nda gerilimi artt›r›rken di¤er yandan herkesin kanunlar
önünde eflit muamele görmesini hükme ba¤layan yasal normu afl›nd›rabilir.
Bu tür önlemler terörle etkin bir mücadele için gerekli görülse de parlamento, bunlar›n
uluslararas› insani hukuk ve insan haklar› hukuk ve ilkeleri ile uyumlu olmalar›n› temin
etmelidir. Baflka bir deyiflle mutlak bir güvenli¤e ulaflmaya çal›flmak yaln›zca gerçek
d›fl› olmakla kalmaz devletin ulusal ve uluslararas› yükümlülüklerine riayetini tehlikeye
de düflürebilir. Dahas› mutlak güvenlik genellikle mutlak otoriteyle at bafl› gider ve bu
da demokrasi kavram›yla çeliflen bir durumdur. Bu nedenledir ki tüm yasal sistemler,
yürütmeye bahfledilen özel yetkilere s›n›rlar koyar. Terörizme karfl› hali haz›rda yürütülen
mücadele düflünüldü¤ünde, özgürlük ve güvenlik aras›ndaki gerilim parlamentolar›
önemli zorluklarla karfl› karfl›ya b›rakabilir. Fakat,/- fluras› mutlakt›r ki özgürlük ve
güvenlik aras›nda bir denge kurmak salt yürütmenin sorumlulu¤u olmamal› ve halk›n
temsilcisi ve garantörü olarak parlamento, bu ba¤lamdaki yak›ndan gözetim ifllevini
yerine getirmelidir.
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Terörizmle savafl
Terörizme karfl› yaln›zca korunma ve güvenli¤e odaklanmayan ayn› zamanda
iç çat›flmalar gibi terörizmin kökeninde yatan nedenleri de kapsayan çok boyutlu
bir yaklafl›m benimseyin. Unutmay›n›z ki bölgesel uzlaflmazl›klar› bar›flç›l
yöntemlerle çözmek ve kültürleraras› diyalog ve anlay›fl› desteklemek terörizmin
önlenmesinde önemlidir.
Birçok bölgesel uzlaflmazl›¤›n kökeninde ço¤unluk/az›nl›k topluluklar› aras›nda
yaflanan etnik ya da dinsel kutuplaflmalardan kaynaklanan sorunlar yatmaktad›r.
Silahl› kuvvetler, bu tür anlaflmazl›klarda yanl›fl bir flekilde kullan›labilirler.
Az›nl›k topluluklar›na mensup parlamenterler, savunma, istihbarat ve adalet
komisyonlar›na dahil edilmelidirler. Az›nl›klar›n korunmas› için parlamentolar
özel komisyonlar ve mahkemeler kurmal›d›r.
9 Aral›k 1999 tarihli Terörizmin Finansman›na Karfl› Mücadele Uluslararas›
Sözleflmesi dahil olmak üzere ülkenizin ilgili uluslararas› sözleflme ve protokollere
taraf olmas›n› temin edin. E¤er gerekiyorsa bu belgelerin onaylanmas› ve ilgili
mevzuat ve politikalar›n benimsenmesi için giriflimde bulunun.
BM Genel Kurulunda nükleer terör eylemlerine karfl› mücadele ve terörizmin
yok edilmesine dair sözleflmelerin kabul edilmesine dönük faaliyetleri yak›ndan
takip edin.
Ulusal dayan›flman›n bir ifadesi olarak terör kurbanlar›n›n tazminini sa¤lamak
için gereken yasal tedbirlerin al›nmas› çal›flmalar›na katk›da bulunun.
Terörle mücadele yasalar›n›n güvenlik gereksinimleri ile medeni ve siyasi
haklardan yararlan›lmas› aras›nda, bu yasalar›n ilgili tüm alanlarda yapabilece¤i
etki ve uygulanmalar›n›n maliyeti aras›nda uygun bir denge sa¤lamalar›n› temin
edin.
Ayr›ca 18. Bölümde istisnai haller ve 19. Bölümde iç güvenlik ve kamu düzeninin
korunmas›na iliflkin kutucuklarda yer verilen önerileri gözden geçiriniz.
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21. Bölüm

Güvenlik ve enformasyon
teknolojileri:
yeni araçlar ve riskler
Bir dizi yeni enformasyon teknolojisinin hayat›m›za girifli bir yandan güvenli¤in korunmas›na
katk›da bulunurken di¤er yandan yeni tehditler de ortaya ç›kard›. Bir önceki bölümde
de¤indi¤imiz Birleflmifl Milletlerin 2001 tarihli ve 1373 nolu karar› (bkz. 44 Nolu Kutucuk)
uluslararas› toplulu¤un, uluslararas› terörizmin bar›fl ve güvenli¤e karfl› teflkil etti¤i
risklerle ilgili olarak enformasyon teknolojilerinin iki flekilde de kullan›labilece¤inin
fark›nda oldu¤unu gösterdi.
Son y›llarda birçok uluslararas› örgüt, enformasyon teknolojilerinin suçu ve uluslararas›
güvenli¤i tehdit eden eylemleri desteklemek için kullan›m›n› önlemenin yollar› üzerinde
çal›flmaktalar. Bu örgütler ayn› zamanda devletlerin bu tür teknolojilere insan hak ve
özgürlüklerini tehdit eder flekilde baflvurmalar›n›n önlenmesi konusunda da faaliyet
göstermekteler.
Afla¤›daki bilgiler, bu zorluklar›n afl›lmas›na yönelik yasa ç›karmak isteyen parlamenterler
için yol gösterici olabilir.

Siber (sanal) suçlar
‹nternette suç teflkil eden eylemlerin tan›m› henüz belirlenmifl olmasa da bu alanda
enformasyon teknolojilerini kullanarak ifllenen suçlar›n çok çeflitli oldu¤u ve en s›k
görülen vakalar›n hacker'l›k ve bilgisayar virüsleri oldu¤u genellikle kabul görmektedir.
Bu alana duyulan ilgi ancak son birkaç y›lda gözle görülür hale gelmifl olmas›na ra¤men
bilgisayar yoluyla ifllenen suçlar bilgisayar›n ilk kullan›lmaya baflland›¤› y›llardan beri
söz konusu oldu¤undan hiç de yeni say›lamaz. Günümüzün o y›llardan fark›, büyük
oranda internetin popülerli¤inin artmas› nedeniyle suç teflkil edebilen faaliyetlerin
kapsam›n›n da artm›fl olmas›d›r. Internetin yan› s›ra World Wide Web'in sundu¤u olanak
ve kolayl›klar›n fazlal›¤› kullan›mlar›ndaki art›fl› da beraberinde getirdi. Ancak böylesi
bir h›zl› geliflme yeni sorunlar yaratmaktan da geri kalmad› ve günümüzde hemen her
gün sanal suçlar›n herhangi bir türüne tan›k olunmaktad›r.
23 Kas›m 2001'de Avrupa Konseyi taraf›ndan kabul edilen ve ülkelerin onay›na aç›lan
Siber Suç Sözleflmesi en az üçü Avrupa Konseyi üyelerinden olmak üzere befl ülke
taraf›ndan onayland›¤›nda yürürlü¤e girecektir. (2002'nin may›s ay›nda Sözleflme
Avrupa Konseyine üye 29 ve üye olmayan dört ülke taraf›ndan imzaland›). Sözleflme,
gereken yasalar›n kabulü ve uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi vb. yöntemlerle toplumu
korumak amac›yla ortak bir suç politikas› belirleme gereksiniminden hareketle haz›rland›.
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Enformasyon sistemlerinin güvenli¤i
Enformasyon sistemlerinin mümkün olan her alanda ve mümkün olan her amaç için
kullan›m›ndaki büyük art›fl uluslararas› örgütlerin bunun do¤urabilece¤i risklere e¤ilmesini
sa¤lad›. Sonunda Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) Konseyi kas›m 1992'de
enformasyon sistemlerinin güvenli¤ine yönelik ayr›nt›l› bir yönerge yay›mlad›. Bu
yönergeyle amaçlananlar;

3

Enformasyon istemlerine yönelik riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri
konusunda bilinç düzeyini artt›rmak;

3

Özel sektör ve kamu sektöründe enformasyon sistemlerinin güvenli¤ine dönük
önlemlerin ve prosedürlerin gelifltirilmesinden ve uygulanmas›ndan sorumlu kiflilere
yard›m etmek amac›yla genel bir çerçeve oluflturmak;

3

Bu tür önlemlerin ve prosedürlerin gelifltirilmesi ve uygulanmas› s›ras›nda özel
sektör ve kamu sektörü aras›nda iflbirli¤ini gelifltirmek;

3

Enformasyon sistemleri ile bu sistemlerin tedarik ve kullan›m biçimlerine olan
güveni artt›rmak (...);

3

Enformasyon sistemlerinin güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik uluslararas› iflbirli¤inin
artt›r›lmas›d›r."

OECD Konseyi ayr›ca "bu Yönergenin ulusal hükümetlerin ulusal güvenlik ve kamu
düzenine iliflkin egemenlik haklar›n› etkilemedi¤ini, bunlar›n her zaman ulusal hukuka
tâbi oldu¤unu" belirtti.

Bilgisayara aktar›lm›fl kiflisel veri dosyalar›
Aral›k 1990'da BM Güvenlik Konseyi, bilgisayara aktar›lm›fl kiflisel veri dosyalar›na
iliflkin yönergeyi kabul etti. Bundan birkaç y›l önce eylül 1980'de OECD, gizlili¤in
korunmas› ve kiflisel verilerin s›n›r afl›r› aktar›m›n› düzenleyen ilkelere iliflkin tavsiyeleri
kabul etmiflti. Ayr›ca Avrupa Konseyi de 1980 y›l›nda Kiflisel Nitelikli Verilerin Otomasyona
Tabi Tutulmas› Karfl›s›nda Kiflilerin Korunmas›na Dair Sözleflmeyi benimsedi. Bkz. 46
Nolu Kutucuk.
46 Nolu Kutucuk

Kiflisel Nitelikli Verilerin Otomasyona Tabi Tutulmas›
Karfl›s›nda Kiflilerin Korunmas›na Dair Avrupa Sözleflmesi
(ETS no 108)
"Bu Sözleflme, kiflisel verilerin toplanmas› ve ifllenmesi s›ras›nda oluflabilecek ihlallere
karfl› bireyleri koruyan ve ayn› zamanda s›n›r afl›r› kiflisel bilgi ak›fl›n› düzenlemeyi
amaçlayan ilk uluslararas› ba¤lay›c› düzenlemedir. Kiflisel verilerin toplanmas› ve
ifllenmesine iliflkin güvenceler sa¤lamas›n›n yan› s›ra gerekli yasal güvenceler
olmaks›z›n kiflilerin ›rk, siyasi e¤ilim, sa¤l›k, din, cinsel hayat› ve suç kayd› gibi
konulardaki verilerin ifllenmesini yasad›fl› ilan eder. Sözleflme, ayr›ca kiflilerin

Í
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kendileri hakk›nda bilgi topland›¤›n› bilme hakk› ve e¤er gerekiyorsa yanl›fl bilgilerin
düzeltilmesini isteme hakk› oldu¤unu hükme ba¤lar. Sözleflmede karara ba¤lanan
haklar ancak devletin güvenli¤i ve savunmas› gibi daha öncelikli ç›karlar söz konusu
oldu¤unda k›s›tlanabilir. Sözleflme uyar›nca, belirlenen düzeyde korumay› ulusal
yasalar›yla güvence alt›na almayan ülkelere kiflisel verilerin ak›fl›na belirli k›s›tlamalar
getirilir".
Kaynak: Avrupa Konseyi, http://conventions.coe.int.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Enformasyon teknolojilerine iliflkin yasalar
Enformasyon teknolojileri ve sanal suçlar gibi konulara iliflkin yasalar›n yürürlükte
olmas›n› ve söz konusu teknoloji oldukça h›zl› ilerledi¤inden bu yasalar›n düzenli
olarak gözden geçirilerek güncellefltirilmesini temin edin.
Devletinizin bu konulardaki uluslararas› ve bölgesel sözleflmelere taraf olmas›n›
ve bunlara uygun ulusal yasalar ve politikalar benimsemesini temin edin.
Enformasyon teknolojilerinin kullan›m› ve siber suçlara iliflkin ulusal yasalar ve
politikalar›n belirlenmesi ve uygulanmas›nda insan haklar›n›n ve temel
özgürlüklerin korunmas› konusuna gereken önemin atfedilmesini temin edin.
Gerekirse tatmin edici bulmad›¤›n›z herhangi bir durumu düzeltmek üzere
harekete geçebilir, örne¤in hükümete soru önergesi yöneltebilir, bir oturum
talebinde bulunabilir ya da hükümetten ba¤›ms›z bir yasa tasla¤› haz›rlayabilirsiniz.

Parlamentonun elindeki araç ve kaynaklar
Meclisinizde enformasyon teknolojileri ve uygulamalar›na iliflkin konu ve
geliflmeleri sürekli olarak takip etmekle görevli bir parlamento komisyonu ya da
alt komisyonu bulunmas›n› temin edin.
Böyle bir komisyon ya da alt komisyonun oluflturulmas› ya da söz konusu
konular›n mevcut bir daimi komisyonun yetki alan›na dahil edilmesi amac›yla
giriflimde bulunun.
‹lgili parlamento organ›n›n görevini yürütebilmesi için gereken ve mümkün olan
en üst düzeyde kaynak ve uzmanl›k bilgisinden yararlanabilmesini sa¤lay›n.
Gerekiyorsa söz konusu alanlardaki geliflmeleri takip etmek ve tart›flma ve
faaliyetler yürütmek üzere gayriresmi bir parlamento komisyonu kurulmas›n›
gündeme getirin. Böylesi bir komisyonda tüm partilerden ve mevcutsa meclisin
her iki kamaras›ndan da temsilciler yer almal›d›r.
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22. Bölüm

Uluslararas› bar›fl misyonlar›
Günümüz uluslararas› koflullar›nda çat›flmalar›n Birleflmifl Milletler fiart›n›n uyuflmazl›klar›n
bar›flç›l yollarla çözülmesine iliflkin VI. ve Bar›fl›n Tehdidi, Bozulmas› ve Sald›r› Eylemi
Durumunda Al›nacak Önlemlere de¤inen VII. Bölümlerinde yer verilen araçlarla çözümüne
yönelik çabalar gittikçe artmaktad›r. Bu maddelere dayanarak Birleflmifl Milletler bir dizi
kavram ve operasyonun (tan›mlar› için bkz. 47 Nolu Kutucuk) yan› s›ra bu misyonlar›n
düzenlenmesi ve yürütülmesine iliflkin prosedürler gelifltirdi. (BM bar›fl misyonlar›n›n
ad›m ad›m incelenmesi için bkz. 48 Nolu Kutucuk, BM bar›fl görevlilerinin e¤itimi
hakk›nda bilgi için bkz. 50 Nolu Kutucuk). Uluslararas› güvenli¤i ilgilendiren geliflmeler
karfl›s›nda devletler bu tür misyonlarda görev almaya davet edilebilirler.

Yurt d›fl›nda bar›fl misyonlar›na katk›da bulunma
Bar›fl› koruma, bar›fl› uygulama ve bar›fl yapma operasyonlar› Güvenlik Konseyinin izni
ile üye devletlerin kat›l›m›na ba¤l› olarak gerçekleflebilmektedir. Devletler, istikrars›zlaflm›fl
bölgelerde bar›fl ve güvenli¤i yeniden kurmay› amaçlayan operasyonlarda gitgide artan
miktarlarda yurtd›fl›na askeri birlikler göndermekteler. Ancak burada bahsedilmesi
gereken nokta, askeri birliklerin konuflland›r›lmalar›n›n uluslararas› kural ve ilkeler
çerçevesinde olmas› gerekti¤idir. Bu ilke ve kurallar›n en önemlilerine 5. Bölümde ulusal
güvenlik siyaseti ve uluslararas› düzenlemeler bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.
‹yi yönetiflim aç›s›ndan parlamentonun yurtd›fl›na asker gönderilmesi kararlar›nda söz
sahibi olabilmesi, parlamento ile hükümet aras›nda kontrol ve denge sistemi dahilinde
olmas› gereken ve tavsiye edilir bir durumdur.
47 Nolu Kutucuk

Bar›fl yapma, bar›fl› koruma, bar›fl› uygulama ve bar›fl›
güçlendirme süreçleri: Baz› yararl› BM tan›mlar›
Bar›fl yapma
Bar›fl yapma, diplomatik yöntemlere baflvurarak bir çat›flman›n taraflar›n› düflmanl›klar›na
son vermeye ve anlaflmazl›klar›na bar›flç› bir çözüm aramaya ikna etme çabalar› olarak
tan›mlanabilir. Önleyici tedbirlerde oldu¤u gibi bu konuda da Birleflmifl Milletler
yaln›zca çat›flman›n bütün taraflar› kabul ederse bir rol üstlenebilir. Bu nedenden
ötürü bar›fl yapma faaliyetlerinde düflmanl›klara son vermek üzere taraflardan birine
karfl› güç kullan›m›n›n yeri yoktur.

Bar›fl› koruma
1948'ten bu yana 54 Birleflmifl Milletler bar›fl› koruma operasyonu gerçeklefltirilmifltir.
Bunlar›n 41'i Güvenlik Konseyi taraf›ndan son 12 y›lda düzenlenmifltir. Hali haz›rda
yürütülen Birleflmifl Milletler bar›fl› koruma operasyonun say›s› 15'tir.

Í
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Önceleri devletler aras› çat›flmalar› ele almakta kullan›lan bir araç olan bar›fl› koruma,
silahl› çat›flmalar›n kontrol alt›nda tutulmas› ve çözümlenmesine yard›mc› olmak
amac›yla BM kumandas› alt›nda birçok ülkeden gelen askeri personelin bölgede
konuflland›r›lmas›n› kaps›yordu. Bugünse, bar›fl› koruma operasyonlar›na devlet içi
çat›flmalar ve iç savafllarda da s›kl›kla baflvurulmaktad›r. Birleflmifl Milletler bar›fl
koruyucular›n›n (askeri personel, polis ve baflka pek çok sivil görevli) çat›flman›n
taraflar›n›n birbirlerinden ayr› ve bar›fl içinde yaflamalar›n› sa¤lamaktan bar›flç›l bir
ortamda birlikte çal›flmalar›na yard›m etmeye kadar çok çeflitli görevleri bulunmaktad›r.
Bu görevler aras›nda bar›fl anlaflmalar›n›n uygulanmas›na yard›mc› olma, ateflkesleri
yak›ndan izleme, tampon bölgeler oluflturma ve son y›llarda daha s›k olmak üzere
siyasi kurumlar infla etme, hükümetler, hükümet d›fl› örgütler ve yerel gruplarla
iflbirli¤i yaparak acil yard›m sa¤lama, savaflç›lar› terhis ederek topluma yeniden
kazand›rma, may›n temizleme, seçimler düzenleme ve sürdürülebilir kalk›nmay›
teflvik etme s›ralanabilir. BM'nin kendi ordusu bulunmad›¤›ndan üye devletler
gönüllü olarak asker, teçhizat ve polis sa¤larlar. Resmi üniformal› görevlilerle birlikte
seçim gözlemcileri, insan haklar› izleyicileri ve çeflitli alanlardaki di¤er siviller de
görev yapar. Bar›fl koruyucular›n›n en güçlü "silah›" görevlerini yürütürken her zaman
sad›k kald›klar› tarafs›zl›klar›d›r. Bununla beraber bar›fl› koruma tehlikesiz bir ifl
de¤ildir: 1948'den beri 1650'nin üzerinde askeri ve sivil BM görevlisi görevleri
bafl›nda hayatlar›n› kaybetti.

Bar›fl› uygulama: Bar›fl› uygulama ile bar›fl› koruma süreçlerinin fark› nedir?
Bar›fl› uygulama sürecinde Güvenlik Konseyi, belirli bir amaca ulaflmak üzere üye
devletlere her türlü tedbiri alma yetkisi verir. Taraflar›n r›zas›n›n al›nmas› gerekli
de¤ildir. Bar›fl uygulama operasyonlar› Körfez Savafl›, Somali, Ruanda, Haiti, Bosna
Hersek, Arnavutluk ve Do¤u Timor gibi az say›da yerde yürütülmüfltür. Bu tür
operasyonlar BM kontrolünde de¤il bir ya da birkaç ülke taraf›ndan yönetilir. Örne¤in
Do¤u Timor'da Avustralya (1999), Bosna Hersek'te NATO (1995'ten bu yana) ve
Kosova'da (1999) askeri birlikleri kumanda eden NATO ile Geçici Yönetim Misyonunu
yerine getiren Birleflmifl Milletler bu kapsamda de¤erlendirilebilir.
Birleflmifl Milletler fiart›n›n uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas› hakk›ndaki
maddeleri, bar›fl›n korunmas› ve uygulanmas› operasyonlar›na temel oluflturur.

Bar›fl› güçlendirme
Bar›fl› güçlendirme, çat›flma sonras› bar›fl›n gelifltirilmesinde ülkelere yard›m edilmesi
anlam›nda kullan›lmaktad›r. Devlet inflas› ve yeniden yap›land›rma görevlerini
kapsad›¤›ndan bu tür operasyonlar›n yetki ve görev alan› son derece genifltir.

‹nsani misyonlar
Bu misyonlar›n amac› iç savafllarda, açl›k, sel, f›rt›na ve deprem gibi do¤al felaketlerde
insani yard›m ulaflt›r›lmas›d›r. Hükümetler, sivil toplum kurulufllar› ve Birleflmifl
Milletler organlar› gibi çeflitli kurum ve kurulufllar›n kat›l›m›yla bu tür acil durumlarda
mümkün olan en k›sa zamanda yard›m yap›lmas› amaçlan›r. Bazen yard›m program›n›n
uygulanmas› ve güvence alt›na al›nabilmesi için askeri kuvvetlerin lojistik deste¤ine
gerek duyulur.
Kaynak: BM internet sayfas›n›n çeflitli bölümlerinden yap›lan al›nt›lar http://www.un.org
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Bu noktada flunu söylemek mümkün: Parlamentonun yurtd›fl›na asker gönderilmesi
sürecine olabildi¤ince dahil edilmesi gerek hükümetin gerekse halk›n yarar›nad›r; çünkü,
bu konudaki parlamento görüflmeleri ve oylamalar, misyonun demokratik meflruiyetini
artt›racak ve halk›n deste¤ini sa¤layacakt›r.

Yurtd›fl›na asker gönderilmesine dair karar sürecine
parlamentonun kat›l›m›
Yeni tehditlerle bafl etme ve uluslararas› krizleri çözme imkanlar› ba¤lam›nda yurtd›fl›na
askeri birlikler gönderilmesi gitgide daha da önem kazanmaktad›r. Buna karfl›n, bar›fl
misyonlar›na kat›l›m karar›n›n al›nmas› söz konusu oldu¤unda parlamentolar›n rolü
baz› ülkelerde oldukça k›s›tl› kalmakta ya da hiç olmamaktad›r. Bu durum, güvenlik
meselelerinin demokratik gözetiminin güvence alt›na al›nmas› için k›smen de olsa
de¤ifltirilebilir, de¤ifltirilmelidir de.
Bu konuya iliflkin üç farkl› durum öngörülebilir ve her birinde iyi yönetiflim hedefi
do¤rultusunda parlamentonun rolü ve do¤rudan kat›l›m›nda geliflim sa¤lanabilir.

Parlamentonun öncül (a priori) ya da ard›l (a posteriori) onay›n›n
al›nmas› (güçlü rol)
Öncül bir onay al›nmas› gerekiyorsa silahl› kuvvetlerin yurtd›fl›na gönderilmesi ancak
parlamento karar› ile mümkün olacakt›r. Burada Amerika Birleflik Devletleri'nde oldu¤u
gibi parlamentonun konuya iliflkin görüflmeler ve oylama yapma yetkisinin bulundu¤u
ve ‹sveç'te oldu¤u gibi misyonun gerekleri, görev ve yetki alan›n› belirleyen özel bir
kanunun kabul edilmesinin zorunlu oldu¤u iki farkl› uygulamadan bahsetmek mümkündür.
Her iki durumda da insani müdahaleler ve bar›fl› koruma misyonlar›n›n demokratik
meflruiyet zemini sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Savunma konular›nda zamanlama son derece önemli oldu¤undan ve parlamento
prosedürleri süratle tamamlanamad›¤›ndan öncül onay flart›n›n aranmas› her zaman
mümkün olmamaktad›r. Bu nedenle de yurtd›fl›na asker gönderilmesi konusunda
parlamento sürece genellikle sonradan dahil olabilmektedir. Örne¤in ABD'nin "Savafl
Yetkileri Yasas›" uyar›nca Kongrenin onay›, birliklerin yurt d›fl› görevlerinin 92 günden
fazla sürecek olmas› durumunda sonradan al›n›r. Bu, özellikle parlamento onay›
al›nmadan önce birliklerin konufllanm›fl oldu¤u durumlar için geçerlidir. Bu uygulaman›n
aksine Hollanda'da anayasan›n 100. maddesi, uluslararas› hukuk ve düzenin uygulanmas›
ya da pekifltirilmesi amac›yla yurtd›fl›na asker gönderilmesiyle ilgili olarak gerekli tüm
bilgilerin parlamentoya önceden iletilmesini ve parlamentoyla hükümetin iflbirli¤i içinde
çal›flmalar›n› öngörür. Buna silahl› çat›flmalar s›ras›nda yap›lan insani yard›m faaliyetleri
de dahildir.

Yurtd›fl›na asker gönderilmesinde parlamentonun rolünün
konunun görüflülmesi ile s›n›rl› olmas› (k›s›tl› rol)
Anayasa ya da yasalar parlamentonun rolünü s›n›rlar. Parlamentonun somut bir durumda
yurtd›fl›na asker gönderilmesini tart›flma hakk› olmas›na karfl›n yürütme taraf›ndan
al›nan karar› de¤ifltirmesi mümkün de¤ildir. Dahas› parlamentonun bu konuda oylama
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yapma hakk› bulunmaz. Bu durumda hükümet parlamentoyu karar al›nd›ktan sonra
haberdar eder. Oylama yapma hakk› bulunmamas›na karfl›n meselenin parlamentoda
görüflülmesi yurtd›fl›na asker göndermenin demokratik meflruiyetini artt›r›r.
Parlamento, yetkilerinin son derece k›s›tl› oldu¤u bu durumlarda resmi olarak yurtd›fl›na
asker gönderme sürecine dahil edilmez. Ancak yerleflik uygulamalar gere¤i parlamento
ve hükümet yurtd›fl›na asker gönderilmesini görüflür ve hatta kimi ülkelerde oylar.

Parlamentonun karar süreçlerinden d›fllanmas› (rolü yok)
Bu durumda parlamentonun yurtd›fl›na asker gönderilmesini müzakere etmesi mümkün
olmamakta ve sonradan onay› da gerekmemektedir. Yurtd›fl›na asker gönderme
tamamen hükümetin sorumlulu¤undaki bir d›fl politika karar› olarak görülür. Parlamentonun
karar alma sürecinde yer almamas› onun bar›fl misyonlar›n› gözetme ifllevini büyük
ölçüde k›s›tlar.

Parlamentonun yararlanabilece¤i di¤er araçlar
Parlamento karar alma süreçlerinden d›fllansa ya da çok s›n›rl› bir role sahip olsa bile
hükümet üzerinde dört ayr› yoldan dolayl› bask›lar kurabilir:

3

Parlamento, yürütmeyi yurtd›fl›na asker gönderilmesi konusunda milletvekillerine
aç›klama yapmaya zorlayabilir. Ancak hükümetin göz önünde bulundurdu¤u
uluslararas› anlaflmalar hakk›nda eksiksiz bilgilendirilmezse hükümet kararlar›n›
tart›flma konusu yapmas› beklenemez.

3

Bütçe de¤ifliklikleri söz konusu oldu¤unda parlamento hükümete karfl› koyabilir.
Planlanmam›fl ve beklenmedik bar›fl misyonlar›nda parlamento, mevcut bütçede
yer almayan ek fonlar› onaylamak durumunda kal›r. Böylelikle, bütçeye iliflkin
yetkileri dolay›s›yla görüfllerini aç›klama imkan› bulur (örne¤in Fransa'da).

3

Parlamentonun yurt d›fl›na asker gönderilmesinin tart›fl›lmas› ve oylanmas›na
dahil olmas› tek bafl›na önemli de¤ildir. Bar›fl misyonu süresince parlamenterler
soru yöneltebilirler ya da misyonla ilgili hükümet icraatlar›n› sorgulayabilirler. Buna
ilaveten parlamenterler yurtd›fl›ndaki askeri birlikleri ziyaret edebilirler (bkz. 17.
Bölüm).

3

Bar›fl misyonu tamamland›ktan sonra bir parlamento soruflturmas› bafllat›labilir
ya da parlamento hükümetten bar›fl misyonunu de¤erlendirmesini isteyebilir.
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48 Nolu Kutucuk

BM bar›fl› koruma operasyonlar›n›n ad›m ad›m
düzenlenmesi süreci
Birleflmifl Milletlerin kendi ordusu bulunmamaktad›r. Düzenlenen her yeni bar›fl›
koruma operasyonu yeni durumun gereklerini yerine getirecek biçimde tasarlanmal›d›r.
Güvenlik Konseyi yeni bir operasyon düzenlenmesi ça¤r›s›nda bulundu¤unda da tüm
unsurlar "s›f›rdan" bir araya getirilir.
15 üyeden oluflan Güvenlik Konseyi bar›fl› koruma operasyonunun düzenlenmesine
izin verir ve görev ve yetki alan›n› belirler. Operasyon karar›n›n al›nmas› için en
az›ndan befl üyenin olumlu oy kullanmas› flart› aran›rken Konseyin befl daimi üyesi
olan Çin, Fransa, Rusya Federasyonu, Birleflik Krall›k ve Amerika Birleflik Devletleri'nin
olumsuz oy kullanmas›yla karar› veto etmesi mümkündür. Genel Sekreter, operasyonun
nas›l bafllat›laca¤› ve yürütülece¤i hakk›nda tavsiyelerde bulunur ve gidiflat› hakk›nda
rapor haz›rlar. Bar›fl› Koruma Operasyonlar› Departman› (DPKO), dünyan›n herhangi
bir yerinde düzenlenen Birleflmifl Milletler bar›fl› koruma operasyonlar›n›n günlük
yönetimi, genel idaresi ve lojistik deste¤inden sorumludur.
Genel Sekreter, Kuvvet Komutan›n› belirler ve üye ülkelerden askeri birlik, polis ya
da di¤er personel aç›s›ndan destek vermelerini ister. Teçhizat, donan›m, ulafl›m ve
lojistik destek üye devletler ya da özel yükleniciler taraf›ndan sa¤lanmal›d›r. Sivil
destek personeli aras›nda üye devletler taraf›ndan sa¤lanan ve BM sistemi dahilinde
atanan personel ve belirli görevler için uluslararas› ya da bölgesel olarak çal›flan kifliler
bulunur.
Bir misyonun organize edilmesi için gereken zaman, misyona göre ve öncelikle üye
devletlerin askeri birlik sa¤lamaya yönelik isteklerine ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir.
Mali kaynaklar›n kullan›labilirli¤i ve stratejik hava ulafl›m› kapasitesi misyonun
düzenlenmesi için gereken süreyi etkileyen di¤er faktörlerdir. Örne¤in 1973 y›l›nda
ikinci BM Acil Müdahale Gücüne (UNEF II) ait unsurlar Orta Do¤u'ya 24 saat içinde
konuflland›r›lm›flt›. Ancak son derece karmafl›k görevlerin ya da zor lojistik koflullar›n
bulundu¤u misyonlarda ya da bar›fl koruyucular›n önemli risklerle karfl› karfl›ya oldu¤u
durumlarda unsurlar›n bir araya getirilmesi ve konuflland›r›lmas› aylar sürebilir.
Kaynak : Birleflmifl Milletler internet sitesi http://www.un.org

49 Nolu Kutucuk

Bar›fl misyonlar›nda angajman›n kurallar›
Parlamento yurtd›fl›na asker gönderilmesine izin verdi¤inde angajman›n kurallar›n›
da tan›mlayabilir ve askeri birliklerin hangi koflullar alt›nda ve ne düzeyde güç
kullanarak çarp›flaca¤›n› belirleyebilir.
Angajman›n kurallar› terimiyle anlafl›lmas› gereken, belirli bir operasyonda ölüme
sebebiyet verebilecek ayr›ms›z güç kullan›m›n›n s›n›rlanmas›d›r. Her özel durum için
ayr›ca belirlenen bu kurallarla, askerlere kendilerini korumalar› için güce baflvurmalar›na
izin verilirken güç kullan›m› da mümkün oldu¤unca s›n›rland›r›lmal›, nefs-i müdafaa
temel ilkesi korunmal›d›r. Angajman›n kurallar› askerlerin desteklenmesine yönelik
düzenlemeler getirirken operasyonel ve taktik parametreleri de belirler. Bu kurallar
operasyonel ve siyasi amaçlar›n yan› s›ra BM Güvenlik Konseyi kararlar› gibi uluslararas›
düzenlemelere de uygun olarak saptanmal›d›r.
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Angajman›n kurallar›, çat›flmalar› sonland›rmak ya da çözmek maksad›yla gereken
dengeyi kurmak için kademeli güç kullan›m›n›n kriterlerini aç›kça tan›mlamal›d›r. Bu
kurallar›n kademeli karfl›l›k verme aç›s›ndan tan›mlanmas›, ikincil hasarlar› en aza
indirirken taktik unsurlar›n karfl›laflt›klar› fliddet nispetinde güç kullanmalar›na olanak
verir. Buradan hareketle angajman›n kurallar› asgariden azami düzeye olmak üzere
güç kullan›m›n› flu kademelerde belirleyebilir:
-

Askerlerin yaln›zca kendilerini savunabilmeleri için

-

Askerlerin kendilerini ve sivillerin yaflamlar›n› korumalar› için

-

Askerlerin kendilerini, sivillerin yaflamlar›n› ve hastane ve köprüler gibi belirli
hedefleri korumalar› için

-

Operasyonun tüm hedeflerine ulafl›lmas›nda gereken her türlü tedbirin al›nmas›
için.

Bunlara ek olarak angajman›n kurallar› belirli bir bar›fl operasyonunda kullan›lmas›na
izin verilen silahlar› da belirlemelidir. Bu kararda hiçbir flekilde silah kullan›lmamas›ndan
gemi, uçak ve füze teknolojisinden yararlan›lmas›na kadar genifl bir seçenekler dizisi
göz önünde bulundurulabilir.

Bar›fl operasyonlar›na kat›lan askerlerin e¤itimi
Bar›fl operasyonuna kat›lmak, askeri kuvvetler aç›s›ndan oldukça zahmetli ve askeri
birliklerin ola¤an haz›rl›klar›n›n yan› s›ra ek e¤itim ve talim gerektiren bir görevdir.
Operasyonlar s›ras›nda askerlerin, örne¤in may›nlar›n temizlenmesine dair özel uzmanl›k
bilgisine, pratik arabuluculuk becerileri de dahil olmak üzere sivillerle iletiflim kurma
yetene¤ine (baz› durumlarda bulunulan ülkenin dilini bilmeye), yerel örf ve gelenekler
hakk›nda, insani hukuk ve insan haklar› hukuku konusunda ve özellikle de misyonun
angajman kurallar›na iliflkin genifl bilgiye ihtiyaç duyabilirler. Son noktayla ilgili olarak
bar›fl misyonlar›nda ço¤unlukla s›n›rl› düzeyde güç kullan›labildi¤inin ve baz› durumlarda
da askeri birliklerin silah tafl›mad›klar›n›n alt›n›n çizilmesi gerekir.
Özel e¤itimin ayn› zamanda planlama düzeyinde de verilmesi gerekli olabilmektedir.
Zira misyonda yer alacak silahl› kuvvetler genellikle önceden tahmin bile edilemeyen
ve uzak bölgelerde konuflland›r›lmaktad›r. Bu tür durumlarda birliklerin görev yerlerine
ulaflt›r›lmas› ve erzak ikmali son derece zor olmakta ve hatta bazen devletlerin maddi
kapasitelerini aflmaktad›r.
Son olarak ek e¤itim ve haz›rl›¤a, kumanda ve lojistik düzeylerinde de gereksinim
duyulmaktad›r. Pek çok ülkenin askeri birlikleri ayn› bölgede ortak komuta alt›nda görev
yapabildi¤inden normal flartlarda bir ülkenin savunma bakanl›¤›ndan bafllayan geleneksel
komuta zincirinde de¤iflikliklere gidilir. Bu noktada, farkl› uluslar›n silahl› kuvvetleriyle
uluslararas› örgütler (Uluslararas› K›z›l Haç Komitesi gibi) aras›nda koordinasyon
sa¤lanmas› son derece önemli olmaktad›r.
BM taraf›ndan yürütülen bar›fl misyonlar›nda birliklerin komutas›, yaln›zca Güvenlik
Konseyi kararlar›n›n de¤il ayn› zamanda angajman›n kurallar›, BM taraf›ndan belirlenen
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operasyonel kurallar ve uygulama esaslar› ve çokuluslu bir BM gücüne iliflkin tüm idari
sorunlar›n getirece¤i s›n›rlamalara tabidir.
50 Nolu Kutucuk

Bar›fl koruyucular›n BM taraf›ndan e¤itilmesi
Sekretaryan›n Bar›fl› Koruma Operasyonlar› Departman› bünyesinde bulunan E¤itim
Birimi, üye devletlere bar›fl› koruma e¤itimi hakk›nda rehberlik, uzman yard›m› ve
bilgi sa¤lar. Birim, y›llar›n getirdi¤i bar›fl› koruma deneyimiyle elde edilen bilgi ve
standart operasyon prosedürlerini yayabilmek amac›yla e¤itim modülleri ve baflka
birtak›m gereçler gelifltirir. Söz konusu birim, askeri okullar, birçok ülkenin ulusal ve
bölgesel e¤itim kurumlar› ve bar›fl› koruma misyonlar›yla birlikte çal›fl›r. BM E¤itim
Yard›m Ekipleri ve "e¤iticilerin e¤itilmesi" dersleri, bar›fl› koruma e¤itim programlar›n›n
gelifltirilmesi ve uygulanmas›nda üye ülkelere yard›mc› olma amac›yla kurulmufltur.
Temel standartlarda ayn›l›¤›n sa¤lanmas› içinse Uygulama Esaslar›, çeflitli el kitaplar›
ve baflvuru kaynaklar› haz›rlanm›flt›r.
Kaynak: Birleflmifl Milletler internet sitesi http://www.un.org

‹nsani misyonlarda yurtd›fl›na asker gönderilmesinin
k›staslar›
Parlamento, hükümetle birlikte yurtd›fl›na asker göndermenin k›staslar›n› belirleyebilir.
Bu konuda aç›kça tan›mlanm›fl k›staslara baflvurulmas›, karar alma sürecinin fleffafl›¤›n›
artt›r›r ve böylece halk›n bar›fl operasyonlar›na verdi¤i deste¤i güçlendirir. Burada iki
tür k›stastan bahsedilebilir (bir sonraki Kutucu¤a bak›n›z.) ‹lk grup siyasi koflullar ve
operasyonun türüyle iliflkilidir. ‹kinci grup k›staslar ise misyonun kendisini, görevlerini,
komutas›n›, süresini ve gönderilecek birliklerin türünü konu al›r.
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Bar›fl misyonlar›n›n ba¤lam› ve türüne iliflkin genel k›staslar
Parlamentonun ya da ilgili komisyonlar›n afla¤›daki hususlar› incelemelerini
temin edin:
- devletin uluslararas› taahhütleri;
- bar›fl misyonunun parças› olarak yurtd›fl›na asker gönderilmesi ya da ülkeye
asker kabul edilmesinin uygun olup olmad›¤›;
- planlanan herhangi bir müdahalenin gerekçe ya da arka plan› (örne¤in
müdahalenin söz konusu oldu¤u ülkede insan haklar›n›n genifl çapta ihlal
edilmesi);
- bölgesel ve küresel bar›fl misyonlar›n›n görev ve yetkilerinin belirlenmesi;
- bölgesel ve küresel bar›fl misyonlar›nda askerlerin uymas› gereken temel
angajman kurallar›n›n saptanmas›;
- askeri gücün karfl› karfl›ya olunan tehdit ve fliddet oran›nda kullan›lmas›;
- siyasi karar alma süreçlerinin etkin k›l›nmas› için hükümler;
- devlet otoritesinin s›n›rlar›;
- bar›fl misyonlar›na ulusal kat›l›m ilkesine kamunun deste¤i ya da karfl› olmas›;
- misyon tamamland›ktan sonraki muhtemel geliflmelere iliflkin de¤erlendirme
prosedürleri ve ilkeler;
- parlamentonun bar›fl misyonunun tamam›n› gözden geçirebilmesi için eksiksiz
bilgi edinmesi gereklili¤i.

Belirli bir bar›fl misyonuna iliflkin özel k›staslar
Parlamentonun ya da ilgili komisyonlar›n afla¤›daki hususlar› incelemelerini
temin edin:
- bar›fl misyonunun kapsam ve görevlerinin tan›mlanmas›;
- kat›lan askeri birimlerin türü;
- misyonun askeri fizibilitesi;
- askeri birimler ve gereçlerin uygunlu¤u ve kullan›labilirli¤i;
- askeri personelin karfl›laflabilece¤i riskler;
- operasyonun öngörülen süresi ve gerekti¤inde uzat›lmas› için aranacak k›staslar;
- operasyonun mali boyutlar›;
- konuya kamunun verdi¤i tepki.

Bar›fl misyonlar›yla ilgili parlamento içi prosedürlere baflvurulmas›
Gerekti¤inde parlamentonun;
- bar›fl misyonlar›na iliflkin kamuya aç›k oturumlar düzenlemesini;
- bar›fl misyonunun gidiflat›na dair araflt›rmalar yürütmesini;
- misyondaki görevi s›ras›nda insan haklar›n› ihlal etti¤i iddias›nda bulunulan
personelin yarg› önüne ç›kar›lmas›n› talep edebilmesini temin edin.
Devam eden bar›fl misyonlar›yla ilgili soru önergeleri ve özel oturumlar gibi
parlamento içi prosedürlere baflvurmakta tereddüt etmeyin.
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23. Bölüm

Güvenlik ve bütçe
kararlar›n›n gücü
Parlamento ve güvenli¤e ilißkin bütçe süreçleri
Dünyan›n her yerinde parlamentolar, güvenli¤e ilißkin yasalar›n kabul edilmesi ve
denetlenmesinde kanunlar uyar›nca kilit önemde bir rol üstlenirler. Ancak bu rolün yerine
getirilmesinde sahip olunan siyasi saik ve olanaklar her ülkede farkl›l›k gösterebilir.
Uygulamadaysa genellikle nüfuzlar›n› gerçek anlamda hissettirecek kadar donan›ml›
olmayan parlamentolar›n belirli güvenlik tahsisleri ve harcamalar›na ilißkin faaliyetleri,
gizlilik ve ßeffafl›k noksanl›¤› nedeniyle engellenmektedir. Güvenlik sektörü üzerinde
yürütme organ›n›n üstünlü¤ünü güvence alt›na alan köklü gelenek ve uygulamalar,
savunma bütçesinin haz›rlanmas› aßamalar›nda neredeyse tüm inisiyatifi yürütme ve
silahl› kuvvetlere b›rakmaya e¤ilimli parlamentonun her türlü girißimin önünü t›kar
niteliktedir.
Bununla birlikte parlamenterler güvenlik sektörünün gözetimi ve toplumun ihtiyaçlar›
do¤rultusunda gerçekleßtirilecek reformlar›n bir arac› olarak ulusal bütçeye dair yetkilerini
az›msamamal›d›rlar. Bu nedenle "bütçe kararlar›n›n gücü", yap›lan tahsislerin en iyi ve
kamuya hesap verebilir biçimde kullan›m›n› temin edecek ßekilde kullan›labilir ve
kullan›lmal›d›r da.
51 Nolu Kutucuk

Demokratik yönetißimin temel araçlar›ndan biri olarak bütçe
"Ulusal bütçe, gelirlerin bir arada sunuldu¤u ve harcamalar konusunda öneride
bulunuldu¤u teknik bir araçtan ibaret de¤ildir. Bu asl›nda yürütmenin tüm y›l boyunca
yapt›¤› en önemli siyaset beyan›d›r. Ulusal siyaseti olußturan temel de¤erleri yans›t›r.
Hükümetin ulusun sosyoekonomik durumu hakk›ndaki yaklaß›m›n› ayd›nlat›r. Hükümetin
parasal, mali ve ekonomik hedeflerinin beyan›d›r ve onun toplumsal ve ekonomik
önceliklerini yans›t›r. (...) Bütçe ayr›ca hükümetin geçmiß performans›n›n ve gelece¤e
ilißkin niyetlerinin anlaml› bir ölçüsüdür.
"Bütçe, ßeffafl›¤›n, hesap verilebilirli¤in, kapsaml›l›¤›n ve iyi yönetißimin güvence
alt›na al›nmas›nda son derece önemli bir belgedir. Önerilen harcamalar›n ayr›nt›l› bir
dökümünü sa¤lad›¤›ndan parlamentonun ve tüm vatandaßlar›n "paran›n nereye gitti¤ini"
bilmelerine müsaade ederek ßeffafl›¤› artt›r›r. Üstelik bütçe, hükümet harcama yapmadan
Í
ve gelir toplamadan önce parlamentonun onay›n› gerektirir ve böylelikle bakanlar›n
parlamentoya ve komisyonlar›na hesap vermelerini sa¤lar
"Özellikle ulusal bütçenin haz›rlanmas› süreçlerinde ßeffafl›k ve hesap verilebilirlik
anayasal zorunluluklar olmal›d›r. Tüm bu süreçte ßeffafl›kla birlikte hesap verilebilirlik
de demokrasinin bir gere¤idir. "
Kaynak: Özellikle Kad›n-Erkek Eßitli¤i Yönünden Parlamento ve Bütçe konulu
PAB seminerinin genel raporundan yap›lan al›nt›lar, Nairobi, May›s 2000
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Parlamento, güvenlik meselelerini ve güvenlik sektörünü bütçe çevriminin dört ana
aßamas›nda denetleyebilir:
Bütçenin haz›rlanmas›: Yürütmenin çeßitli hedefler için bütçe tahsisi önerilerinde
bulundu¤u bu aßamada parlamenterler çeßitli resmi ve gayriresmi mekanizmalarla
katk›da bulunabilirler.
Bütçenin onaylanmas›: Bu aßamada parlamento, kamu ç›kar›n› ve bütçe tahsislerinin
uygunlu¤unu iyi tetkik etmeli ve saptamal›d›r. Parlamento baz› durumlarda güvenli¤e
ilißkin tahsislerin yan› s›ra yol gösterici ilkelere de yer verebilir.
Uygulama ya da harcama safhas›: Bu aßamada parlamento, hükümet harcamalar›n›
gözden geçirir, yak›ndan izler ve ßeffafl›¤› ve hesap verilebilirli¤i artt›rma yönünde çaba
sarf eder. (Bu konuyla ilgili olarak aßa¤›daki Kutucu¤a bak›n›z.) Bütçe d›ß› talepler söz
konusu oldu¤unda ise bütçenin aß›lmas›n› önlemek amac›yla bu talepleri yak›ndan izler
ve dikkatle inceler.
Denetim: Bu safhada parlamento, hükümete tahsis edilen paran›n kötüye kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n› denetler. Bunun yan› s›ra hesap verilebilirli¤i, verimlili¤i ve do¤rulu¤u
güvence alt›na almak için bütçenin tamam›n› ve denetim sürecini düzenli aral›klarla
de¤erlendirir.

Savunma harcamalar›
52 Nolu Kutucuk

Bütçe sürecinde parlamento neden etkin bir rol oynamal›?
Muhalefet bütçe tart›ßmalar›n› kullanarak farkl› öneriler getirebilir.
Bütçenin kabul edilmesi s›ras›nda meclisteki ço¤unluk verdi¤i oylarla hükümetin
icraatlar›na duydu¤u güveni gösterirken bu güveni hakl› ç›karan noktalar›n ve bu
ço¤unlu¤un seçilme gerekçeleriyle siyaset uygulamalar› aras›ndaki uyumun alt›n›
çizer.
Bütçe denetimi, hükümetin politikalar› üzerinde etkiye sahip olabilmek için en
önemli yollardan biridir.
Bütçe Denetim Kanunu uyar›nca parlamento hükümetin görevini baßar›yla yerine
getirdi¤ini belirtir ve böylelikle bütçe çevrimini tamamlar.
Kaynak: Özellikle Kad›n-Erkek Eßitli¤i Yönünden Parlamento ve Bütçe konulu
PAB seminerinin genel raporundan yap›lan al›nt›lar, Bamako, Mali, Kas›m 2001

Aßa¤›daki Kutucukta dünyan›n farkl› yerlerindeki savunma harcamalar› gözden
geçirilmektedir. So¤uk Savaß sonras› dönemde pek çok ülkede savunma harcamalar›nda
gözlemlenen azalma bu ülkelerin "rahatlama ortam›ndan" yararland›klar›n› göstermekte.
Ancak baz› Asya ve Afrika ülkeleri ayn› dönemde savunma harcamalar›n› artt›rm›ßt›r.
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53 Nolu Kutucuk

Belli baßl› bölge ve ülkelerin savunma harcamalar›n›n
GSMH'lerine % olarak oranlanmas›
NATO
ABD
Birleßik Krall›k
Fransa
Almanya
NATO üyesi olmayan Avrupa ülkeleri
SSCB/Rusya
Orta Do¤u ve Kuzey Afrika
Orta ve Güney Asya
Do¤u Asya ve Avustralasya
Japonya
Karayipler ve Latin Amerika
Sahara alt› Afrika ülkeleri
Eritre
Toplam

1985
4.0
6.5
5.2
4.0
3.2
4.3
16.1
11.9
4.3
6.4
1.0
3.2
3.1
-6.7

2000
2.2
3.0
2.4
2.6
1.6
2.8
5.0
6.7
5.2
3.5
1.0
1.7
3.8
30.0
3.6

2001
2.2
3.2
2.5
2.6
1.5
2.3
4.3
7.2
3.8
3.3
1.0
1.7
3.4
20.9
3.5

Kaynak: The Military Balance 2002-2003, IISS, Londra.

Güvenli¤e ilißkin baßar›l› bir bütçe süreci
Hesap verilebilirlik ve ßeffafl›k baßar›l› bir bütçe sürecinin vazgeçilmez koßullar›d›r.
Hesap verilebilirlik en iyi bütçe yapma sürecinde ßeffafl›¤›n sa¤lanmas› yoluyla
gerçekleßtirilir. Bu ba¤lamda baßar›l› bir bütçe süreci için uyulmas› gereken baz› ilkeler
vard›r:
Ön izin - Yürütme harcama yapmadan önce parlamentonun iznini almal›d›r.
Bütünlük - Tüm harcama ve gelirler parlamentoya tek bir konsolide bütçe halinde
sunulmal›d›r.
Düzenli bildirme - Yürütme bütçeyi parlamentoya belirlenmiß bir takvim dahilinde
sunmal›d›r. Yap›lan para tahsislerinin harcama takviminin belirlenmesi de bu ilkeyle
ilgilidir.
Aç›kl›k - Bütçedeki kalemlerin say›s› ve tan›mlar›, hükümet harcamalar›n›n kolayca ve
aç›kça gözden geçirilebilmesini sa¤lamal›d›r. Bu nedenle bütçe kalemlerinin tan›mlar›
mu¤lak ve her bir kaleme ait fonlar çok geniß olmamal›d›r.
Yasaya uygunluk - Tüm harcama ve icraatlar yasaya uygun olmal›d›r.
Anlaß›labilirlik - Yürütmenin parlamentoya öngörülen harcamalara ilißkin plan›n›
oturumlarda bulunan geniß ve çeßitli kesimlerden gelen dinleyici kitlesinin takip edip
anlayabilece¤i tarzda sunmas› beklenir.
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Kapsaml›l›k - Devlet bütçesi, güvenlik sektörünün tüm boyutlar› için kapsay›c› ve
tamamlanm›ß olmal›d›r. Ordu, devletin di¤er silahl› örgütleri, polis, istihbarat servisleri
ve yürütmenin hizmet ald›¤› özel güvenlik ßirketleri gibi tüm güvenlik servislerinin bütçeleri
dahil olmak üzere her türlü harcama kalemi göz önüne al›nmal›d›r.
Aleniyet - Bireysel ya da örgütlenmiß olarak her yurttaß bütçeyle ilgili fikir edinme ve
görüß bildirme olana¤›na sahip olmal›d›r. Bu da bütçeyle ilgili tüm belgelerin kolay
okunur olmas›n› ve ülke içinde her yerde bulunabilmesini gerektirir (örne¤in bu belgelerin
kopyalar› yerel kütüphanelere gönderilebilir).
Tutarl›l›k - Uygulanacak politikalar, planlar, bütçe girdileri ve ç›kt›lar› aras›nda aç›k ve
anlaß›l›r ba¤lant›lar kurulmal›d›r.
Araçlar ve amaçlar- Bütçeye ilißkin aç›klamalar, bütçenin a) kaynak girdileri, b)
hedeflenen performans ve kapasite düzeyi ve c) planlar›n sonuçlar›n›n ölçülebilirli¤i
aç›s›ndan bütçenin amaçlar›n›n anlaß›labilir olmas›n› sa¤lamal›d›r. Esnek bir bütçe, bu
üç parametrede de¤ißiklik yap›lmas›na imkan vermelidir.
Bu ilkeler, modern ve uygun bir bütçe sürecinin nitelikli olmas›n›n ölçütleri olarak
düßünülebilir. Parlamenterler güvenlik sektörü hakk›nda yeterince bilgilendirilmezlerse
savunma bütçesi çevriminde sosyoekonomik ve kalk›nmayla ilgili kayg›lar› gündeme
taß›yamazlar.

Baßar›l› bir güvenlik bütçesi sürecinin ßartlar›
Baßar›l› bir bütçe sürecinde parlamentonun güvenlik sektörü bütçesi üzerindeki gözetimini
artt›ran unsurlar mevcuttur. Bunlar›n en önemlileri aras›nda anayasal ve yasal çerçeve,
maliyet-etkinlik, bütçe disiplini, zamanlama ve sivil toplumla etkileßim halinde olmak
say›labilir.

Anayasal ve yasal çerçeve
Parlamenterlerin güvenlik sektörünü gözetim hakk›, anayasada ve ilgili yasalarda aç›kça
yer bulmal›d›r. Bunun yan› s›ra parlamento, hükümetten bilgi edinebilmek için gereken
yasalar› ç›karmal› ve bu bilgi alma yetkisi söz konusu yasalara uygun olarak kullan›lmal›d›r.
Güvenlik sektörünün bütçe yoluyla parlamenter gözetiminin parlamentonun siyasi
gelenekleri içinde kökleßmiß bir yeri olmal›d›r; ne var ki bunun büyük çabalar gerektirdi¤i
de aç›kt›r.

Maliyet-etkinlik
Bütçe sürecinde maliyet-etkinli¤in iki önemli kural› göz önünde bulundurmal›d›r:

3
3
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Baßar›l›l›k: Belirlenen hedeflerin gerçekleßtirilmesi ("Do¤ru olan›n yap›lmas›")
Verimlilik: Hedeflerin mümkün olan en az kayna¤› kullanarak gerçekleßtirilmesi
("Do¤ru olan›n ekonomik biçimde yap›lmas› ")
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Planlama, Programlama ve Bütçeleme Süreci (PPBS)
"(...) ‹lk defa 1960'l› y›llarda ABD'de savunma bütçesi gelißtirmek amac›yla kullan›lan
planlama, programlama ve bütçeleme sisteminden günümüzde pek çok ülkede
yararlan›lmaktad›r (..). Ola¤an bir PPBS çevrimine silahl› kuvvetlerin görevlerini, tertip
ve yap›s›n› belirlemek üzere güvenlik ortam›n›n yan› s›ra ulusal ç›karlar ve tehditlerin
incelendi¤i planlama aßamas›yla baßlan›r. Belirlenen zorunluluklar uyar›nca programlar
gelißtirilir. Bir tür iß plan› (business plan) olan bu programda, gerçekleßtirilmesi
hedeflenen somut amaçlar tan›mlan›r. Programlama aßamas›, belirlenen hedeflerle
mali kaynaklar› ilißkilendirdi¤inden bütçe çevriminde can al›c› önemdedir. Bu amaçla
PPBS, ortaya konan ihtiyaçlara uygun olarak kaynak tahsisinin yap›ld›¤› uygulamalar›n
d›ß›na ç›karak verilen ve öngörülen bütçe k›s›tlamalar› uyar›nca planlama ve programlama
yapmay› amaçlar. Burada önemli olan programlar›n öncelik esas›na göre gelißtirilerek
silahl› kuvvetlerin acil ihtiyaçlar›n›n derhal karß›lanmas›d›r. Verili amaçlar›n yerine
getirilmemesinin do¤uraca¤› sonuçlar› içeren risk de¤erlendirmesinden önceliklerin
ortaya konmas›nda yararlan›labilir. Çevrimin sona ermesiyle toplumun ve özelikle
ilgili bakanl›¤›n senenin bitiminde belirlenen hedeflere ne düzeyde ulaß›ld›¤›n›
de¤erlendirecekleri performans ölçüm aßamas›na geçilir. Tüm bunlar›n sonunda
kaynaklar›n verimli bir ßekilde paylaßt›r›lmas› mümkün olacakt›r..."
Kaynak: Defence Budget Transparency on the Internet, Kate Starkey ve Andri van Meny
Information & Security, Cilt 5, 2000. C4 in Defence of Reengineering.

Savunma bütçesinin maliyet-etkin olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek için ça¤daß bütçe
kuramlar› uyar›nca harcamalar›n programlara ve amaçlara uygun yap›lmas› gereklidir
(bkz. 54 Nolu Kutucuk). Örne¤in, harcamalar, bar›ß misyonlar› ve e¤itim gibi ilgili alanlar
ve hedefler çerçevesinde yap›lmal›d›r. Ayr›ca tüm harcamalar ißlevlerine göre gruplara
ayr›lmal›d›r. Dahas› parlamento, murak›plar›n yard›m›yla bütçenin maliyet-etkinli¤ini
de¤erlendirebilmelidir (bkz.7. Bölüm). Bu da, hükümetin parlamentoya girdiye dayal›
de¤il ç›kt›ya dayal› bütçe sunmas› anlam›na gelmektedir. PPBS gibi sistematik bütçeleme
sistemleri ancak güvenlik servislerinin planlar›n› gizlilik ilkesini ihlal etmeksizin ßeffafl›k
içinde yürütmeleriyle mümkündür.

Bütçe disiplini
Hükümetin yasal çerçeveden kaynaklanan kurallara uymas› ve bütçeyi parlamentonun
kabul etti¤i biçimiyle uygulamas› için bütçe disiplini elzemdir. Parlamenterler bütçe
disipliniyle ilgili ßu hususlar› göz önünde tutabilirler:

3
3

Savunma bütçesi (harcama hesaplamalar›) ile fiyat düzeyi aras›ndaki ilißki;
Ön görülenden az ya da fazla harcamalar›n yak›ndan izlenmesi ve bunlara ilißkin
s›n›rlar›n belirlenmesinde belli normlar›n kullan›lmas›;

3

Ön görülenden az ya da fazla harcamalar›n önlenmesi amac›yla bütçe uygulamas›
aßamas›nda ölçüm yap›lmas›;

3

Bütçede ön görülenden az ya da fazla harcama yap›lmas› durumunda maliye
bakanl›¤› ya da bakanlar kuruluna bildirilmesi;
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Savunma bütçesindeki aß›r› harcamalar›n telafi edilmesine ilißkin kurallar: Savunma
bütçesindeki aß›r› harcamalar›n telafisi yine savunma bütçesi ya da hükümetin
di¤er bütçeleri dahilinde mümkündür.

Zamanlama ve düzenlilik
Güvenlik sektörüne ait bütçelemede en üst düzeyde verimlili¤e ulaß›labilmesinde
savunma bütçesi önerilerinin oylamaya geçilmeden önce incelenmesi için yeterince
zaman ayr›lmas› büyük önem taß›r. Parlamenterlere karmaß›k bir metin olan savunma
bütçesini yeterince inceleyebilmeleri için en az›ndan üç hafta ile 45 gün aras›nda bir
süre tan›nmas› uygun olacakt›r.
Ayr›ca parlamenterlere savunma bütçesi politikalar›yla ilgili do¤ru, kapsaml› ve vakitli
bilgilerin verilmesi aßa¤›da s›ralanan nedenler ötürü yararl› olacakt›r:

3

Bu bilgiler, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu konunun kamusal tart›ßma alan›na
taß›nmas›n›n ön koßuludur,

3

Savunma bütçesi politikas›ndaki zay›fl›klar›n, reform ihtiyaçlar›n›n tan›mlanmas›n›
ve güvenlik harcamalar›yla hükümetin di¤er harcamalar› aras›nda denge kurulmas›n›
mümkün k›lmas›;

3

Güvenlik sektörü bütçesinin ßeffaf yönetimi, bütçenin parlamento ve yurttaßlar
nezdindeki hesap verebilirli¤ini ve kamunun hükümete duydu¤u güveni artt›r›r.

Sivil toplumla etkileßim halinde olma
Parlamento, mali denetim ve yak›ndan izleme süreçlerinde sivil toplum örgütlerinden
bütçe ve mali planlama uzmanlar›na görev verebilir. Bu uzmanlar›n kat›l›m› karmaß›k
ve takip etmesi kolay olmayan güvenlikle ilgili bütçe sürecinde özellikle yararl› olur.
Bütçenin olußturulmas› sürecinin ßeffafl›¤›, di¤er birçok faktörün yan›nda, bilgilenme
özgürlü¤ü mevzuat›na dayanmal›d›r.

E¤itim ve uzmanl›k
Son olarak birçok parlamento, kendi uzmanlaßm›ß kadrolar› için yaratt›¤› e¤itim ve
araßt›rma olanaklar›yla milletvekilleri ve meclis çal›ßanlar›n›n da kapasitesini gelißtirmeye
gereksinim duyar. Buna paralel ßekilde PAB, demokratik yönetißim ve parlamentonun
verimli ißleyißi yönündeki çabalar›n›n bir parças› olarak meclis üyeleri ve çal›ßanlar›na
yönelik bölgesel ve yerel seminerler düzenlemekte (bkz. www.ipu.org) ve aralar›nda
bu el kitab›n da bulundu¤u bir dizi yay›n haz›rlamaktad›r.
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Savunma bütçesinin belli baßl› kalemleri: ‹spanya'n›n 2003
savunma bütçesi
Mal ve hizmetler
G›da maddeleri
Alt yap›n›n bak›m›
Yak›t
Elektrik, su, telefon gibi hizmetler
Giyim
Ödenekler
Ulaß›m
E¤itim
Sa¤l›k ve bak›m
Di¤er operasyonel harcamalar
Di¤er mali harcamalar
Cari transferler
Uluslararas› örgütler
Özerk kurulußlar
Di¤er transferler
Reel yat›r›m
Silahl› kuvvetlerin modernizasyonu
Silah ve teçhizat›n bak›m›
Araßt›rma gelißtirme
Di¤er yat›r›mlar
Sermaye transferi
Mali varl›klar
Kaynak: ‹spanya'n›n 2002 Savunma Bütçesi, ‹spanya Savunma Bakanl›¤›.

Savunma bütçesi sürecinde ßeffafl›k ve hesap
verilebilirlik
Þeffafl›k m› gizlilik mi?
Karar alma süreçlerinin ßeffafl›¤›, al›nan kararlar›n halk›n istek ve niyetleri ve politika
hedefleriyle uyumlu olmas› için olmazsa olmaz bir koßuldur. Savunma bütçesi sürecinde
ßeffafl›¤›n güvence alt›na al›nmas› ise parlamentolar›n gözetim rollerini etkin biçimde
yerine getirmelerine imkan sa¤lar. Bu da halk›n güvenlik sektörüne olan güvenini
pekißtirir. Savunma bütçesi sürecinde ßeffafl›¤›n olmamas›, ço¤unlukla art›k ra¤bet
görmeyen bütçe yöntemlerine baßvurulmas› ve güvenlik hedeflerinin yeterince aç›k
biçimde tan›mlanmamas›yla ilintilidir. Bu durum ayn› zamanda yasal denetim mercilerinde
farkl› disiplinlerden beslenen bir uzmanl›k anlay›ß›n›n benimsenmemesi, al›nan kararlar›n
kamu taraf›ndan incelenmesi için kamunun bilgilendirilmesine ilißkin anayasa maddelerinin
yeterli olmamas› ve gizlili¤i hesap verilebilirli¤e tercih eden bir bürokrasi anlay›ß›n›n
yerleßmiß olmas›yla da aç›klanabilir. Yasal denetim makamlar›n›n ve yasa koyucular›n
sistemden kaynaklanan bu tür geniß kapsaml› sorunlar› belirlemeleri ve ele almalar›
gerekmektedir (bir sonraki bölüme bak›n›z).
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Þeffaf bir güvenlik bütçesi sürecinin önündeki baßl›ca engeller
" Güvenlik politikalar› ve kaynaklar›na ilißkin kararlar›n yürütmedeki dar bir kadro
taraf›ndan al›nd›¤› bütçe süreçlerinde ßeffafl›k ve hesap verilebilirlik konular› daha da
önemli bir sorun halini almaktad›r. Maliye bakanl›klar›nda ve yürütmenin di¤er
bölümlerinde kilit konumda bulunan görevliler genellikle karar alma süreçlerinden
d›ßlanmakta ya da kararlar›n›n k›s›tland›¤›n› görmektedirler. Parlamento organlar›na,
hatta baz› durumlarda anayasan›n kendilerine gözetim yetkisi tan›d›¤› parlamento
organlar›na, medyaya ve sivil topluma hiçbir biçimde bilgi aktar›lmaz. " ...
"Güvenlik güçlerinin personel, operasyonlar ve teçhizat gibi her alandaki harcamalar›na
bütçelerinde yer verilmelidir. Bu bütçelerde söz konusu harcamalar›n nas›l finanse
edilece¤i de ayr›ca aç›kl›¤a kavußturulmal›d›r. Ne var ki bütçelerin büyük bir ço¤unlu¤unda
bu koßullar›n ikisi de yerine getirilmemektedir. Bütçe içi ödenekler ve birçok departmandan
gelen fonlar› kapsayabilen toplam harcama yeterince aç›k olmamaktad›r. Bütçe d›ß›
faaliyetlerin yayg›n oldu¤u ülkelerde hükümetlerin kendileri de do¤ru bilgi s›k›nt›s›
çekerler. Bu nedenle hesap verilebilirli¤in birincil ölçütü olan planlar›n ve uygulamalar›n›n
karß›laßt›r›lmas› burada kullan›lamamaktad›r. Savunma bakanl›¤›nda ve yürütmenin di¤er
organlar›nda çal›ßan görevliler savunma siyaseti, bütçeleme ve silah al›m›na ilißkin do¤ru
karar verebilmek için savunmaya özgü teknik bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bütçe d›ß› harcamalar
sorununun ele al›nmas› siyasi aç›dan son derece hassas bir konudur ve sivil-asker
ilißkilerinde köklü ve uzun erimli de¤ißiklikler gerektirir. "
Kaynak: 2002 ‹nsani Kalk›nma Raporu (s. 89 ve 91)

Denetlenebilen ve denetlenemeyen savunma ve güvenlik harcamalar›
Parlamento, güvenlik sektörünü denetlemek ve mali kaynaklar›n güvenlik servislerine
mi yoksa di¤er alanlara m› aktar›laca¤›n› de¤erlendirmek istiyorsa mali dürüstlü¤ü temin
etmek için ilgili bütçe belgelerine rahatl›kla ulaßabilmelidir. Parlamentoya bütçenin
yaln›zca genel toplamlar›n› vermek baßar›l› bir bütçe sürecinin ilkelerinden olan aç›k
ve ayr›nt›l› bilgilendirme ilkesinin ihlali anlam›na gelir (bu konunun ele al›nd›¤› önceki
sayfalara bak›n›z). Kendisine yeterince aç›k ve ayr›nt›l› bilgiler sunulmayan parlamentonun
anayasayla kendine tan›nan, savunma bütçesini yak›ndan izleme ve denetleme görevini
yerine getirmesi beklenemez.
Parlamento bütçeye ilißkin tüm belgelere kolayca ulaßabilmelidir. Danimarka ve
Lüksemburg gibi baz› ülkelerde parlamentoya bütçenin en ayr›nt›l› düzeyi olan bütçe
kalemlerinin her birine dair bilgiler sunulmaktad›r. Ancak Fransa, Yunanistan ve Polonya
gibi baz› ülkelerdeyse savunma bütçesinin kalemleri hakk›nda yaln›zca parlamento
savunma komisyonuna bilgi verilmektedir. ‹yi yönetißim aç›s›ndan ilgili komisyonun
(kapal› kap›lar ard›nda da olsa) ya da parlamentonun bütçeye ilißkin tüm belgelere
ulaßabilmesi güvence alt›na al›nmal›d›r. Ayn› kurallar di¤er güvenlik servisleri özellikle
istihbarat servisleri için de uygulanmal›d›r.
Güvenlik servislerinin bütçelerinin gizli niteli¤i, baßta bilgilenme özgürlü¤üne dair yasa
olmak üzere yasalar çerçevesinde düzenlenmelidir (bkz. 57 Nolu Kutucuk).
Güvenlik bütçesinin görüßülmesi ve oylanmas› s›ras›nda parlamentonun bütçede
de¤ißiklik yapma olana¤›, zorunlu harcamalar (önceki y›llarda imzalanm›ß silah al›m
anlaßmalar› gibi) ve sosyal güvenlik sistemi (emekli maaßlar› ve askerlerin sa¤l›k ve
bak›m giderleri gibi) nedeniyle k›s›tl› olmaktad›r. Sözü edilen harcamalar ancak uzun
vadede de¤ißtirilebilmektedir.
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Güvenlik bütçesinde uygulanan üç gizlilik düzeyi
Parlamenterlerin özel koßullarda bilginin gizli tutulmas› gere¤i, ilgili bütçe tahsisat›
ve hesap verilebilirlik aras›nda bir denge kurmalar› gerekir. Bunu gerçekleßtirmenin
bir yolu bütçe önerilerinde aßa¤›da belirtilen üç ayr› gizlilik düzeyinin uygulanmas›d›r:
Parlamentoya sunulan genel savunma bütçesi;
Savunma bütçesi ve askeri harcamalardan sorumlu alt komisyon taraf›ndan incelenen
gizli sermaye harcamalar› ve operasyonel harcamalar;
Daha üst düzeyde askeri gizlili¤e tâbi ve yaln›zca bir araßt›rma komisyonunun üyeleri
aras›ndan seçilen temsili bir grup taraf›ndan incelenebilen harcamalar. Söz konusu
gruba ulusal gizlilik yasas›nda belirlenen prosedürler uyar›nca gizli belgelere erißim
izni verilmelidir.
Kaynak: Ravinder Pal Singh, Arms Procurement decision making processes,
Cilt 1, OUP, Oxford, 1998.

Kamu fonlar›n›n kötü yönetimi ve yolsuzlu¤un önlenmesinde
ßeffafl›¤›n önemi
Hükümetin kamu fonlar›n› kötü yönetip yönetmedi¤inin tespitinde parlamento merkezi
bir role sahiptir. Karmaß›k ve teknik konular bar›nd›rmas› ve stratejik güvenli¤in
gereklerinden kaynaklanan kendine özgü niteliklerinden dolay› bilhassa güvenlik sektörü
bütçesinin bu tür suiistimallere aç›k oldu¤u bilinmektedir.
Savunma bütçesi sürecinde ßeffafl›k ve hesap verilebilirlik, güvenlik sektörünün parlamento
taraf›ndan etkin denetiminin olmazsa olmaz koßullar›ndan biridir. Þeffafl›k, iyi yönetißimin
temeli olan hesap verilebilirli¤in ön koßuludur. Dolay›s›yla bu iki kavram, tüm bütçe
çevrimi sürecinde merkezi öneme sahiptir.
"Bir ülkenin savunma bütçesi sürecinde hesap verilebilirli¤in ve
ßeffafl›¤›n eksikli¤i o ülke silahl› kuvvetlerinin büyüklü¤ü,
yetenekleri ve niyetleri konusundaki endißeleri besleyece¤inden
[...] daha fazla ßeffafl›k, askeri harcamalara dikkat çekecek ve
çat›ßmaya yol açabilecek belirsizlik ve yanl›ß anlamalar›
azaltacakt›r. "
Paul George, "1990'larda Savunma Harcamalar›: Gelißmekte Olan
Ülkeler ‹çin Bütçe ve Mali Politika Konular›", 2002.

Aß›r› askeri harcamalar›n ülkenin de¤erli kaynaklar›n› fazlas›yla tüketerek bu kaynaklar›n
yoksullu¤un azalt›lmas› ve toplumsal kalk›nmaya yönelik kullan›m›n› engelledi¤i inkar
edilemeyecek bir gerçektir. Yürütmenin halk›n güvenli¤ini nas›l ve neden bu biçimde
düzenlemeyi öngördü¤üyle ilgili halk›n temsilcilerini bilgilendirmesi gereklidir; zira söz
konusu düzenlemeler halk›n ödedi¤i vergiler yoluyla yap›lmaktad›r. Bu konudaki
suiistimaller özellikle gelißmekte olan ülkelerde daha büyük zararlara yol açmaktad›r.
‹yi yönetißim amac› do¤rultusunda hükümetin güvenlik sektörüyle ilgili de¤erlendirmelerinde
kamuoyunun görüßü dikkate al›nmak durumundad›r. Parlamento, savunma bütçesinin
ülkenin kalk›nma ve güvenlik gereksinimleri aras›ndaki dengeyi gözetmesini temin
etmelidir. Ne var ki aßa¤›daki kutucukta da özetlendi¤i üzere güvenlik sektörü bütçesinin
parlamento taraf›ndan etkin denetiminin önünde pek çok engel vard›r.
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Güvenlik sektörü bütçesinin etkin denetiminin
önündeki temel sorunlar
Anayasal çerçevenin olmamas› - Parlamenterlere güvenlik sektörünün
faaliyetlerini denetleme yetkisi veren aç›k bir anayasal çerçevenin olmay›ß› baz›
sorunlara yol açabilir.
Bilgilendirme eksikli¤i - Anayasal eksiklikle çok yak›ndan ilgili bir baßka konu
da hassas bilgilerin kamuya mal olmas›n› kolaylaßt›ran bilgilenme özgürlü¤ü
mevzuat›ndaki eksikliklerdir. Bu nedenle yasal çerçevedeki noksanl›k ve mu¤lakl›klar
parlamentonun gözetim çabalar›n› engelleyebilir. Bunun sonucunda kamu ve
parlamento sa¤lam bir demokratik sistemde kendilerine tan›nan hesap sorma
hakk›ndan yararlanamazlar.

Güvenlik sektörünün bütçe d›ß› faaliyetleri ve gelir kaynaklar› - Güvenlik
sektörünün baz› özel faaliyetlerinden (özellikle askeri ßirketlerin kârlar› ya da
tedarik hizmetleri gibi ticari nitelikteki faaliyetleri) do¤an bütçe d›ß› gelir
kaynaklar›n›n tüm özgün nitelikleri ve sa¤lad›¤› avantajlar ço¤u zaman parlamentolar
ve hatta bakanl›k yetkilileri taraf›ndan bilinmez. Oysa güvenlik sektörünün di¤er
finansman kaynaklar› gibi bu tür faaliyetler de denetlenmek üzere parlamentoya
sunulmal›d›r.

Savunma harcamalar›n›n gizlenmesi - Güvenlik sektöründe emeklilik, alt
yap› ve ulaß›m gibi harcamalar ço¤unlukla sosyal güvenlik sistemi, iskan ve
demiryollar› gibi di¤er bakanl›k ya da sektörlerin bütçelerine transfer edilir. Bu
uygulama savunma bütçesinin do¤ru biçimde yans›t›lamamas›na neden olur ve
kamuoyunun ve parlamentonun gerçek savunma harcamalar› konusunda geçerli
de¤erlendirmeler yapmalar›n› engeller.

Güçsüz medya - Medya birçok ülkede uzmanl›k ve kaynak eksikli¤i nedeniyle
yeterince güçlü de¤ildir ve güvenlik sektörüyle parlamentonun çal›ßmalar›n›
yak›ndan takip edemez. Bu durum, kamuoyunu kendi temsilcilerinin ve güvenlik
sektörünün faaliyetleri konusunda güncel bilgiden yoksun b›rak›r.

Araßt›rma için çok k›sa bir süre tan›nmas› - Daha önce de belirtildi¤i üzere
savunma bütçesinin araßt›r›lmas›na yeterli zaman ayr›lmamas› etkin bir parlamenter
gözetim için sorun olußturabilir.

Alt yap›, uzmanl›k ve kadro eksikli¤i - Bir çok parlamento, yürütmenin
hizmet verdi¤i halka hesap verebilir olmas›n› temin etmek için yeterli altyap›,
uzmanl›k ve kadroya sahip de¤ildir.

Demokratikleßen ülkelerde bütçe denetimi
1990'larda tüm Avrupa'y› süpüren demokrasi dalgas› gösterdi ki parlamenter gözetim
fikri ve uygulamalar›n›n gelißimi demokratikleßmekte olan ülkeleri daha da yak›ndan
ilgilendirmektedir. 59 Nolu Kutucuk, siyasal sistemlerini daha ßeffaf ve hesap verebilir
bir yap›ya dönüßtürme konusunda aktif olan Güneydo¤u Avrupa ülkelerindeki bütçe
uygulamalar›n› yak›ndan incelemeye imkan verecektir.
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59 Nolu Kutucuk

2001 itibariyle kimi Güneydo¤u Avrupa ülkelerindeki
savunma bütçesi uygulamalar›
Arnavutluk: Ekim 2000'de bütçe yönetim dairesi kuruldu. 2008'e kadar savunma
gereksinimlerini ortaya koyan savunma siyaseti belgesi yay›mland›. Savunma bütçesi
süreci savunma bakanl›¤›n›n sorumlulu¤undad›r.
Bulgaristan: Savunma bütçesi 10 y›ldan bu yana Ulusal Meclis'te (Bulgar Parlamentosu)
tart›ß›lmakta. Meclisin güvenlik sektörünün tam anlam›yla gözetimine giden yolda
yeteneklerini ve kapasitesini gelißtirece¤ine ilißkin genel bir beklenti mevcuttur.
H›rvatistan: Hükümet taraf›ndan yap›lan bütçe önerisi parlamentoya sunulur ve Resmi
Gazetede yay›mlan›r. Temmuzdan kas›m ay›na kadar devam eden bütçe yapma
sürecine maliye ve savunma bakanl›klar› da dahil edilir. Parlamento yaln›zca toplam
savunma bütçesi hakk›nda karar verir, ancak onun yap›s› üzerinde herhangi bir otoritesi
yoktur.
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti: Savunma bakanl›¤› bütçe önerisini haz›rlar
ve maliye bakanl›¤›na gönderir. Bu aßamada ülke kapasitesinin gözden geçirilmesi
için di¤er bakanl›klarla diyalog kurulur. Ve sonra bütçe hükümete sunulur. Olas›
düzeltmelerin yap›lmas›n›n ard›ndan bütçe parlamentoya gönderilir. Savunma bakanl›¤›,
önerilen bütçeyi ‹ç Politika ve Savunma Komisyonuna sunar. Oylamadan sonra bütçe
devlet baßkan›n›n imzas›yla kanun hükmünde kararnameye dönüßür. Savunma bütçesi
GSMH'n›n % 2.12'sini olußturur.
Romanya: Planlama, Programlama, Bütçeleme ve De¤erlendirme Sistemi, savunma
bakanl›¤› taraf›ndan ocak 2000'den bu yana uygulanmakta. Di¤erlerinin yan›nda
baßl›ca amac› savunma sektörünün tüm etkinliklerinde ßeffafl›¤› artt›rmakt›r. Savunma,
Kamu Düzeni, Ulusal Güvenlik, Bütçe, Finans ve Bankalar gibi birçok parlamento
komisyonu bütçe yapma sürecine kat›l›r. Savunma bakanl›¤› bünyesinde ilgili bölüm
Parlamentoyla ‹lißkiler, Yasama, Uyum ve Halkla ‹lißkiler'dir. Savunma planlamas›na
ilißkin ana belge internette yay›mlan›r.
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Bütçe çevriminde güvenlik sektörü
Tipik bir bütçe çevriminin dört aßamas› olan bütçenin haz›rlanmas›, onaylanmas›,
uygulanmas› ve harcamalar›n denetimi safhalar›nda parlamentonun güvenlik
sektörüyle yak›ndan ilgilenmesini temin edin.
Güvenlik sektörü bütçesinin yasal denetim kurumlar›nca denetlenmesini temin
edin.
Parlamento ve di¤er gözetim organlar›nca yap›lan mali denetimler, politika
hedefleri ile bütçe talepleri ve ç›kt›lar› (performans denetimi) aras›nda ba¤lant›
kurmal›d›r.

Þeffaf bir güvenlik bütçesi sürecinde parlamentoya düßen görevler
Bütçenin kitab›n bu bölümünde sözü edilen ilkeler uyar›nca haz›rlanmas›
talebinde bulunun.
Güvenlik bütçesi önerilerinin uygun ve elverißli olup olmad›klar›n›n
de¤erlendirilmesinde parlamentoya ya da bireysel olarak size yard›m edebilecek
ba¤›ms›z uzmanlar›n görüßünü al›n.
Güvenlik servislerinin mali planlama ve bütçeleme süreçlerinde ça¤daß
yöntemlerden yararlanmalar›n› ve böylelikle parlamentonun savunma harcamalar›
konusunda geçerli de¤erlendirmeler yapmas›n›, hedefler, mali girdiler ve
performans sonuçlar› aras›ndaki ba¤lant›y› kavramas›n› temin edin.
58 Nolu Kutucukta s›ralanan hususlar› göz önünde bulundurarak
parlamentonuzdaki durumu de¤erlendirin ve ülkenizin siyasi ortam›ndan yola
ç›karak siyasi eksikliklerin giderilmesi için gereken tüm önlemleri al›n.
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24. Bölüm

Güvenlik alan›nda ulusal bütçe
harcamalar›n›n mali denetimi
Parlamento ve ulusal denetim organ›
Parlamentonun güvenlik bütçesine ilißkin sorumlulu¤u bütçenin kabul edilmesiyle sona
ermez. Parlamento, gözetim ve mali denetim görevlerini yerine getirirken tam denetimden
geçmiß hesaplar›n kendisine sunulmas›n›n demokratik sürecin gere¤i oldu¤unu ve
denetim sürecinin gerek bütçede yer alan rakamlar›n gerekse performans›n, bir baßka
deyißle sonuçlar›n, denetimini kapsad›¤›n› göz önünde bulundurmal›d›r. Parlamentonun
geride kalan bütçe y›l›nda kaynaklar›n ne ßekilde kullan›ld›¤›n› de¤erlendirmesi aç›s›ndan
güvenlik servislerinin sunduklar› hesaplar ve y›ll›k raporlar önemli bir kaynak olußturur.
Gözetim ißlevini daha iyi biçimde icra edebilmek için parlamento ba¤›ms›z bir kurumun,
(ad› baz› ülkelerde Genel Denetçi (Auditor General), Yüksek Denetleme Kurulu, Bütçe
Ofisi ve Say›ßtay olarak da geçen) ulusal denetim organ›n›n yard›m›n› almal›d›r. Anayasal
hukuk uyar›nca kurulan söz konusu organ yürütmeden, yasamadan ve yarg›dan ba¤›ms›z
olmal›d›r. Parlamento, mali denetçinin

3
3
3

parlamento taraf›ndan atanmas›n› ve görev süresinin aç›kça belirlenmiß olmas›n›,
görevini ba¤›ms›z olarak yerine getirebilmesi için gereken yasal ve pratik araç ve
kaynaklara sahip olmas›n›,
harcamalara ilißkin herhangi bir konuda, gereken her durumda parlamento ve
bütçe komisyonuna rapor verme konusunda ba¤›ms›z yetkiye sahip olmas›n›
temin etmelidir.

Parlamento ayr›ca devlet kaynaklar›n›n yetkililer ve siyasi ayg›t›n kendisi taraf›ndan
kötüye kullan›lmas› ve yolsuzluklar›n ortaya ç›kmas› durumunda gereken yasal
yapt›r›mlar›n yasada öngörülmesini ve uygulanmas›n› güvence alt›na almal›d›r. Bu
konuda bir hata yap›ld›¤›ndaysa parlamento zorunlu düzeltmenin yap›lmas›n› temin
etmelidir.
60 Nolu Kutucuk

Say›ßtay
"Yasama, yürütme ya da yarg› organlar›ndan hangisinin alt›nda çal›ß›rsa çal›ßs›n Say›ßtay
tamamen ba¤›ms›z ya da tam anlam›yla özerk olmal› ve görevini yerine getirmesi için
gereken tüm kaynaklara sahip olmal›d›r. Say›ßtay›n üç denetim ißlevi bulunur:

Í
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Mali denetim
Say›ßtay yürütmenin ve kamu kurulußlar›n›n tüm organlar›n›n mali durumunun
do¤rulu¤unu, güvenirli¤ini ve bütünlü¤ünü denetlemeli ve tüm mali operasyonlar›n
kamu fonlar›na ilißkin mevzuata uygun yap›l›p yap›lmad›¤›n› incelemelidir. Denetim
görevi ba¤lam›nda Say›ßtay, ödeme yap›lmas›na izin veren kamu muhasebecileri ve
resmi denetçiler hakk›nda da yarg›lama görevini yerine getirmelidir. Bu muhasebeci
ve denetçiler ibralar› ya da sorumluluktan muaf tutulmalar› d›ß›nda yapt›klar› her mali
ißlemden sorumlu olmal›d›rlar. Kaynaklar›n suiistimali ya da yolsuzluk vakalar›nda
Say›ßtay elindeki tüm bulgular› yarg›ya iletmek zorunlulu¤undad›r.

Yasal denetim
Say›ßtay, tüm kamu gelir ve harcamalar›n›n bütçeye ilißkin kanuna uygun olup olmad›¤›n›
denetlemelidir.

Kamu fonlar›n›n yerinde kullan›m›n›n güvence alt›na al›nmas›
‹yi yönetißim amac›yla hizmet veren, ça¤daß bir mali denetim organ› kamu fonlar›n›n
yerinde kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› ßu üç k›stas› temel alarak incelemelidir:
(i) Maliyet-etkinlik: Kaynaklar›n gerek nitelik gerekse nicelik aç›s›ndan en
uygun biçimde kullan›lmas›n›n temini;
(ii) Etkinlik: Hedef ve amaçlara ne ölçüde ulaß›ld›¤›n›n ölçülmesi;
(iii) Verimlilik: Belirlenen hedeflere ulaß›lmas›nda kaynaklar›n verimli kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n›n ölçülmesi.
Sonradan (ex-post) denetim mali denetim organ›n›n kendi inisiyatifiyle ya da
parlamentonun talebi üzerine yürütülür."
Kaynak: Özellikle Kad›n-Erkek Eßitli¤i Yönünden Parlamento ve Bütçe konulu PAB seminerinin
genel raporundan yap›lan al›nt›lar, (Bamako, Mali, Kas›m 2001)

Güvenlik bütçesinin fiili denetimi
Parlamento aç›s›ndan güvenlik bütçesinin denetimi, güvenlikle do¤rudan ya da dolayl›
olarak ilgili (sanayi, ticaret, iletißim ya da para transferleri gibi) konularda yaz›lm›ß mali
denetim raporlar›n›n incelenmesini içeren oldukça karmaß›k bir süreçtir. Bu süreçte en
büyük zorluk görünüßte birbirleriyle ilgili olmayan etkinlikler aras›nda ba¤lant›lar kurmakt›r.
Uygulamada güvenlik aç›s›ndan kilit önemde olan bakanl›klar- geleneksel olarak
savunma, içißleri, sanayi ve ticaret ve son zamanlarda haberleßme ve maliye bakanl›klar›parlamentoya düzenli aral›klarla ve belgeleriyle birlikte kendilerine tahsis edilen paray›
nas›l kulland›klar› hakk›nda rapor sunmal›d›r. Kullanan parlamenter prosedürler,
servislerin y›ll›k haz›rlanan raporlar›, her bütçe tahsisinin parlamento komisyonlar›nca
gözden geçirilmesini, her bakanl›¤›n y›ll›k hesaplar›n›n denetlenmesini ve parlamentonun
her bölüm hakk›ndaki spesifik görüßmelerini kapsar.
Mali denetim süreci, parlamentoya bütçe çevriminin yasall›k, kaynaklar aç›s›ndan
verimlilik ve belirlenen hedeflere ulaß›lmas› aç›s›ndan etkinlik ilkelerine ba¤l› kal›p
kalmad›¤›n› de¤erlendirme imkan› vermelidir.
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61 Nolu Kutucuk

Güvenlik sektörünün parlamenter denetiminde ‹ngiltere
Ulusal Denetim Ofisinin (NAO) rolü
1983 y›l›nda ba¤›ms›z bir organ olarak kurulan ve Yüksek Denetleme Kurumu Baßkan›
(Comptroller and Auditor General (C&AG)) taraf›ndan yönetilen Ulusal Denetim Ofisi,
merkezi hükümetten gelen kaynaklar›n nas›l harcand›¤›na ilißkin parlamentoya rapor
sunar. Ofis, mali denetimler gerçekleßtirir ve maliyet-etkinlik raporlar› haz›rlar.

Mali denetim
Yüksek Denetleme Kurumu Baßkan› ve NAO, tüm bakanl›k ßubeleri ve resmi kurumlar›n
hesaplar›n› denetlemekle ve sonuçlar› parlamentoya bildirmekle sorumludur. Di¤er
denetçiler gibi Yüksek Denetleme Kurumu Baßkan›ndan da bu hesaplarda yanl›ß beyan
yap›l›p yap›lmad›¤›na dair fikir beyan etmesi istenir. Baßkandan ayr›ca hesaplardaki
tüm ißlemler için parlamento onay›n›n al›n›p al›nmad›¤›n› belirlemesi talep edilir.
Ulusal Denetim Ofisi yanl›ß beyan tespit ederse Yüksek Denetleme Kurumu Baßkan›ndan
yeniden görüß istenir. Hesaplarda hata ya da usulsüzlük bulunmamas› durumunda
Baßkan parlamentoya baßka önemli konular› içeren bir rapor sunar. Bu raporlar Avam
Kamaras›nda bulunan Kamu Hesaplar› Komisyonunca incelenir.

Maliyet-etkinli¤in denetimi
Yüksek Denetleme Kurumu Baßkan›, tüm bakanl›klar›n ve kamu kurumlar›n›n mevcut
kaynaklarla elde ettikleri maliyet-etkinlik hakk›nda parlamentoya y›lda yaklaß›k 50
rapor sunar. Ulusal Denetim Ofisi, kamu harcamalar›n›n idaresi, etkinli¤i ve verimlili¤ini
inceleyerek bu konuda rapor haz›rlar. Raporlar kötü performanslar› ya da baßar›l›
uygulamalar› ortaya koymalar›n›n yan›nda yararl› de¤ißiklikler do¤urabilecek tavsiyelerde
de bulunurlar. Ulusal Denetim Ofisine göre geçti¤imiz son üç y›lda verdi¤i tavsiyelere
uyulmas› sonucu hükümet 1.4 milyar sterlin tasarruf etmißtir. Savunmaya ilißkin maliyetetkinlik raporlar›nda son zamanlarda, helikopter lojisti¤i, kara araçlar›n›n modernizasyon
ve tamiri, stoklar›n azalt›lmas› ve savunma bakanl›¤› ana binas›n›n yenilenmesi gibi
çok çeßitli konulara yer verilmißtir. Ulusal Denetim Ofisi ayr›ca en büyük 30 sat›n al›m
projesinin gidißat› konusunda da rapor haz›rlar.

Parlamentoyla ilißkiler ve karß›l›kl› sorumluluk ortam›
Parlamentoyla özellikle de Kamu Hesaplar› Komisyonuyla ilißkiler Ofisin çal›ßmalar›
aç›s›ndan büyük önem taß›maktad›r. Kanunen Avam Kamaras› üyesi olarak kabul edilen
Yüksek Denetleme Kurumu Baßkan›n›n tüm önemli çal›ßmalar› parlamentoya sunulur.
Bu ßekilde karß›l›kl› sorumluluk ortam› olußturulur. Kamuya ait bir kaynaktan merkezi
yönetim organlar›nca harcama yap›ld›¤› andan itibaren Yüksek Denetleme Kurumu
Baßkan›, bu harcaman›n meßrulu¤u, uygunlu¤u ve maliyet-etkinli¤i hakk›nda
parlamentoya rapor sunma yetkisine sahip olur. Kamu Hesaplar› Komisyonu, bu kamu
kurulußunun en üst düzey yetkilisinden gelen raporda yer verilen ifadelere dayanarak
hükümetin yan›t vermek zorunda oldu¤u tavsiyelerde bulunabilir. Ayr›ca NAO,
parlamento üyeleri taraf›ndan kamu harcamalar›yla ilgili olarak yöneltilen 400'ün
üzerinde soruyu yan›tlar.
Kaynak: Tom McDonald, Senior Auditor, Defence, National Audit Office, Birleßik Krall›k, 2002
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Mali denetim organlar›n›n temel özellikleri
Mali denetim organ›, parlamenter gözetimin en önemli araçlar›ndand›r. Etkin çal›ßabilmesi
için ßu özelliklere sahip olmas› gerekir:

3

Yasayla öngörülen mali denetim organ›, meclis bütçe komisyonundan ayr› bir yap›
olan hesaplar› inceleme komisyonuna rapor sunmal›d›r;

3

Verilen kararlar› anlayabilmek için gizli belgelere ulaßabilmeli fakat kamuoyu
önünde bu belgelere referans vermemelidir;

3

Mali denetim organ›, güvenlik sektörü, savunma yönetimi ve teknik, mali ve yasal
tüm alanlarda uzmanlaßm›ß bir kadroya dolay›s›yla disiplinleraras› bir kapasiteye
sahip olmal›d›r.

62 Nolu Kutucuk

Gürcistan Parlamentosu ve bütçe denetimi
2001 y›l›n›n sonunda Gürcistan parlamentosu milletvekilleri, 2002 bütçe yasa tasar›s›
görüßmelerini bir ay süreyle erteleme karar› ald›lar. Bu ertelemenin nedeni parlamentoda
bütçenin temel rakamlar›nda anlaßmaya var›lamamas› ve hükümetin yasa tasar›s›n›
meclise çok geç sunmuß olmas›yd›. Ayn› süre içinde savunma bakanl›¤› Amerikal›
uzmanlar›n yard›m›yla ilk savunma bütçe program›n› olußturmußtu. Böylelikle
milletvekilleri silahl› kuvvetlerin temel yap›sal özelliklerini inceleme ve edindikleri
bilgilere dayanarak savunma harcamalar› hakk›nda görüß bildirme olana¤›na sahip
oldular. Ayr›ca NATO standartlar›na uygun olarak olußturulan bütçe tasar›s›nda
harcamalar personel, muharebe etkinli¤ini artt›rma ve yat›r›mlar olmak üzere üç
bölüme ayr›ld›.
Parlamento denetimi aç›s›ndan beliren temel sorunlar, parlamentonun bütçeyi 2000'in
ocak ay› sonlar›nda onaylamas› ve a) devlet baßkan›, maliye bakan› ve savunma
bakan›n›n optimal savunma harcamalar› konusunda farkl› görüßler beyan etmeleri;
b) bütçe rakamlar›nda milletvekillerine aç›klanmayan son dakika de¤ißiklikleri yap›lmas›;
c) savunma bakanl›¤›nda yap›lmas› önerilen personel azaltma planlar› ve bu önlemin
olas› mali etkileri hakk›nda milletvekillerini bilgi verilmemesiydi. Bunlara ek olarak
baz› hükümet organlar›n›n bütçelerinin bütçe yasa tasar›s›na dahil edilmemesiyle
parlamentonun bu bütçeleri denetlemesi olanaks›z hale gelmißti.
Tüm bunlar›n sonucunda parlamento savunma için 38 milyon Lari tutar›nda bir
harcamay› onaylarken tüm savunma programlar› için gereken miktar 71 milyon Lari
olarak belirlendi¤inden bütçe tasar›s› önemli ölçüde zarar gördü. Bu durumda bütçe
kaynaklar›n›n hükümet organlar› aras›nda nas›l paylaß›laca¤›na devlet baßkan› ve Milli
Güvenlik Kurulu birlikte karar verecekler. Oysa parlamento bu f›rsattan yararlanarak
bütçe görüßmeleri ve onaylama prosedürleriyle demokratik denetim yetkisini
kullanabilirdi.
Kaynak: David Darchiashvili, Gürcistan Parlamentosu Araßt›rma Bölümü baßkan›, 2002.
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Etkin ve ba¤›ms›z mali denetim
Bir üst denetim organ›n›n olußturulmas›n› öngören anayasa maddesi ya da
mevzuatta
- Ulusal denetim organ› ile parlamento aras›ndaki ilißkilerin niteli¤i ve kapsam›n›n;
- Ulusal denetim organ›, üyeleri ve yetkilileri için gereken ba¤›ms›zl›k düzeyi
ve kurumun mali ba¤›ms›zl›¤›n›n;
- mali denetim ofisi ve meclis kamu hesaplar› komisyonunca haz›rlanan raporlar
uyar›nca parlamentonun hükümetin icraat ve önlemlerini yak›ndan izleme ve
inceleme yetkisinin hükme ba¤lanmas›n› temin edin.
Kamu Kesimindeki Denetçiler ‹çin Uluslararas› Yüksek Denetim Kurumlar›
Teßkilat›'n›n (INTOSAI) internet sitesindeki (www.intosai.org) Denetim
Prensiplerine ilißkin Lima Deklarasyonu Rehberi'nde yer alan ilkelerin ülkenizdeki
yasa ve uygulamalarda dikkate al›n›p al›nmad›¤›n› kontrol edin.

Yasall›k denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimi
Güvenlik meselelerinde ulusal denetim organ›n›n görevini bu üç boyutu dikkate
alarak yerine getirmesini temin edin.
Güvenlik harcamalar›n›n mali denetimi harcamalar›n yap›lmas›n›n ard›ndan
gerçekleßtirilse de parlamentonun bu süreçten gerekli dersleri ç›kararak bir
sonraki kaynak aktar›m›nda deneyimlerinden yararlanmas›n› temin edin.
Denetim raporlar›n›n büyük ço¤unlu¤u yaln›zca mali konular› ele almaktad›r.
Yasayla öngörülen denetim organ› bunun yan› s›ra belirli projelerin performans
denetimini ayr›nt›l› biçimde yapmal› ya da yeterli uzman bilgisine sahip de¤ilse
ba¤›ms›z bir de¤erlendirme yapmak üzere dan›ßmanlar›n yard›m›na baßvurmal›d›r.
Denetim organ› ayr›ca güvenlik servislerinin mali birimlerinin ißleyißini de
denetlemelidir.
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25. Bölüm

Güvenlik sektöründe demokratik
de¤erlerin teßviki
Ordunun toplumla tam olarak bütünleßebilmesi ve demokrasi ad›na bir tehdit
olußturmamas› için silahl› kuvvetlerin demokratik e¤itimi ve demokrasi bilincinin
gelißtirilmesi gerekir. Dünyan›n pek çok yerinde elde edilen deneyimler ›ß›¤›nda iyi
yönetilmeyen ve demokratik anlamda denetlenmeyen ya da toplumla tam olarak
bütünleßmeyen ordular›n demokrasi için türlü ßekillerde tehdit olußturabildi¤i
gözlemlenmißtir:

3

ordunun anayasaya ayk›r› düzeyde etkiye sahip olmas› ve hatta darbeler
düzenlemesi;

3
3
3
3

müsaade edilmeyen askeri ve ticari faaliyetlerde bulunmas›;
toplumun di¤er kesimlerince ihtiyaç duyulan kaynaklar› aß›r› düzeyde tüketmesi;
kamu fonlar›n› kötüye kullanmas›;
insan haklar›n› ihlal etmesi (ya¤ma, h›rs›zl›k, yasad›ß› ßiddet kullanma ve tecavüz
gibi).

Güvenlik sektörü personelinde demokrasi
bilincinin olußturulmas›nda kullan›labilecek
mekanizmalar
Silahl› kuvvetlerde demokrasi bilincinin pekißtirilmesi için askeri örgütlenme içerisinde
demokratik de¤erler ve kurumlar›n yan› s›ra insan haklar› ilkelerine duyulan sayg›y›
artt›rmay› hedefleyen mekanizmalar kurulmal›d›r. Silahl› kuvvetlerin parlamento, hükümet
ve siviller taraf›ndan denetiminin tamamlanabilmesi için bu tür örgütlenme içi
mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktad›r. Aßa¤›da s›ralanan unsurlar, üniformal› personelin
demokrasi bilincinin gelißtirilmesine yard›mc› olacak niteliktedir.

Anayasaya ve resmi kurumlara riayet
‹yi yönetißimin gereklerinden biri de güvenlik sektörü personeline kamu hizmetine ilißkin
de¤erlerin ve hukukun üstünlü¤üne, anayasaya ve ulusal kurumlara riayetin telkin
edilmesidir. Askerler ve demokratik toplumun di¤er koruyucular› belirli bir siyasi lidere
de¤il anayasaya ve devlet kurumlar›na ba¤l›l›k yemini etmelidirler. Böylesi bir ba¤l›l›k
yemini, güvenlik güçlerinin belirli bir hükümete de¤il halk›n meßru temsilcilerince yap›lan
anayasa ve yasalara ba¤l› olduklar›n› gösterir. Güvenlik sektörünün sivil gözetimi, bu
yeminin uygulanmas›n›n güvence alt›na al›nmas› için neler yap›lmas› gerekti¤ini de
kapsamal›d›r.
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Güvenlik sektörünün aç›kça tan›mlanm›ß bir iç düzene sahip
olmas›
Güvenlik sektörünün iç düzenine ilißkin yasal çerçevenin pekißtirilmesi demokratik
gözetim aç›s›ndan son derece önemlidir ve ßu hususlar› içerir:

3

askeri görevlilerin anayasal haklar›n›n k›s›tlanmas›;

3

Cenevre sözleßmeleriyle uyumlu yasal bir çerçeveyi olußturacak bir askere alma
yasas›n›n, askerlik hizmeti yasas›n›n ve askeri ceza yasas›n›n kabul edilmesi ya
da gözden geçirilmesi;

3

askeri personelin yasal olmayan emirlere uymamas› gere¤inin belirtilmesi.

Ço¤u devlette anayasalar tüm yurttaßlar›n temel hak ve özgürlüklerini güvence alt›na
al›rken askeri personelin bu tür haklar› özel askeri görevlerin bir gere¤i olarak kanunla
s›n›rlanabilir. Bu nedenle, ilke olarak, askeri görevliler üniformal› da olsalar o ülkenin
yurttaßlar› olduklar›ndan di¤er yurttaßlarla ayn› haklara sahiplerdir. Ancak askeri görevliler
gizli belgelere ulaßabildiklerinden konußma özgürlükleri, askeri aç›dan ve güvenlik
aç›s›ndan her an haz›rl›kl› olmalar› gerekti¤inden seyahat etme özgürlükleri ve seçimle
siyasi görevlere gelmeleri k›s›tlanmaktad›r. Askeri görevlilerin medeni haklar› her
demokratik rejimde ayn› ölçüde s›n›rlanmaz. Örne¤in ‹skandinav ülkelerinde, Almanya
ve Hollanda'da askerlerin sendika kurma ve bir sendikaya üye olma haklar› vard›r. Di¤er
ülkelerdeyse askeri görevlilerin yaln›zca dernek kurmalar›na ve derneklere kat›lmalar›na
izin verilir. Ancak her halükarda bu konudaki k›s›tlamalar ilgili yasalarda tan›mlan›r ve
her zaman askerlerin konumu ve ulusal güvenlikle do¤rudan ilgilidir.

Askeri dernek ve sendikalar
Pek çok ülkede gönüllü ya da zorunlu askerlerin ç›karlar›n› korumak üzere bir sendika
kurmalar› ya da sendikalara kat›lmalar› kanunen yasakt›r. Askeri personelin sendika
kurmas›na karß› ç›k›lmas›n›n gerekçesi olarak genellikle bu tür sendikalar›n silahl›
kuvvetlerin disiplin ve düzenini bozabilece¤i ifade edilmektedir. Ancak Avrupa ‹nsan
Haklar› ve Temel Özgürlükler Sözleßmesinin 11. maddesi uyar›nca baz› ülkelerde askeri
personelin mesleki dernekler hatta sendika kurmalar›na ve bu tür örgütlenmelere
kat›lmalar›na izin verilmektedir. Bu ülkeler aras›nda Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Almanya, Macaristan, ‹rlanda, Lüksembourg, Hollanda, Norveç,
Portekiz, Rusya, Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, ‹sveç ve ‹sviçre say›labilir. Bu ülkelerde
askeri dernek ve sendikalar›n haklar› kurulan derne¤in türüne göre de¤ißmektedir.
Ancak hepsi savunma bakanl›¤›na dan›ßma ve hatta baz› ülkelerde meslek koßullar›n›
müzakere etme haklar›na sahiplerdir. Her iki durumda da askeri personelin sa¤l›k ve
güvenlik koßullar›n› düzeltmek ve askeri personel ve ißverenler aras›nda yasal
anlaßmazl›¤›n ç›kt›¤› durumlarda üyelerine destek sa¤lamak üzere çal›ß›rlar. Avrupa'da
askeri personel için iki ßemsiye örgüt mevcuttur. Brüksel'de bulunan EUROMIL, statüleri
ne olursa olsun askeri personelin Avrupa'daki tek örgütüdür. ‹kinci ßemsiye örgüt ise
Stokholm'deki Avrupa Askeri Örgütler Konfederasyonu'dur (ECCO).
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63 Nolu Kutucuk

Silahl› kuvvetler mensuplar›n›n dernek kurma hakk›na dair
Avrupa Konseyi tavsiye karar›
1. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, silahl› kuvvetlerin profesyonel mensuplar›na
normal ßartlar alt›nda grev hakk› hariç dernek kurma hakk›n›n verilmesi gerekti¤ini
hat›rlat›r (...)
4. Son y›llarda baz› üye devletlerin ordular› zorunlu askerlikten profesyonel askerlik
sistemine geçiß yapt›. Bunun sonucunda askeri personel, savunma bakanl›¤›n›n "düzenli"
çal›ßanlar› haline gelmeye baßlad›lar. Bu personel de Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleßmesi
ve Avrupa Sosyal Þart›'nda düzenlenen çal›ßanlar›n haklar›ndan bütünüyle yararlanmal›d›r.
5. "Üniformal› yurttaßlar" olarak silahl› kuvvetler mensuplar›, görevlerini yerine getirirken
mesleki ç›karlar›n› demokratik kurumlar çerçevesinde korumak amac›yla ordu savaß
halinde de¤ilken dernek kurma, üye olma ve aktif bir ßekilde etkinliklere kat›lma
hakk›na sahip olmal›d›r.
6. Askeri personel, siyasi partilere kat›lma hakk› da dahil olmak üzere sivillerle ayn›
haklardan yararlanmal›d›r.
7. Bu nedenle Asamble, Bakanlar Komitesine üye devletlerin hükümetlerine aßa¤›daki
konularda ça¤r›da bulunmalar›n› tavsiye eder:
i. silahl› kuvvetler mensuplar›yla askeri personelin maaß ve çal›ßma koßullar› gibi
konularda müzakere hakk› bulunan meslek kurulußlar›nda örgütlenmelerine izin
verilmesi;
ii. silahl› kuvvetler mensuplar› için dernek kurma hakk› önündeki var olan gereksiz
s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›;
iii. silahl› kuvvetler mensuplar›yla askeri personelin yasal siyasi partilere üye
olmalar›na müsaade edilmesi;
iv. bu haklar›n üye ülkelerin orduya ilißkin yasa ve yönetmeliklerinde kapsanmas›;
v. askeri personelin çal›ßmalar› ve ißlevlerine dair anlaßmazl›klar›n belirmesi
durumunda baßvurabilecekleri bir ombudsmanl›k makam›n›n kurulmas›
olanaklar›n›n araßt›r›lmas›.
8. Asamble ayn› zamanda Bakanlar Komitesini gözden geçirilmiß Avrupa Sosyal Þart›n›n
de¤ißtirilerek 5. maddesinin aßa¤›daki ßekilde düzenlenmesinin olanaklar›n› incelemeye
davet eder: "ißverenlerin ve çal›ßanlar›n ekonomik ve toplumsal ç›karlar›n› korumak
amac›yla yerel, ulusal ve uluslararas› örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma
özgürlüklerini temin etmek ya da gelißtirmek için Taraflar, ulusal yasalarda söz konusu
özgürlükleri zay›flatacak maddeler bulunmamas›n› ya da yasalar›n bu amaca yönelik
uygulanmamas›n› garanti eder. Bu maddede belirtilen güvencelerden polis ve silahl›
kuvvetler mensuplar›n›n ne ölçüde yararlanaca¤› ulusal yasa ve yönetmeliklerle
belirlenecektir."
1572 (2002) nolu Tavsiye karar›
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, 3 Eylül 2002
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Temel de¤erler ve normlara uygun bir e¤itimin teßvik edilmesi
Askeri görevlilerin e¤itiminin temel amac›, görevlerine ba¤l› ve her an haz›r askerlerin
yetißtirilmesi olmal›d›r. Söz konusu e¤itim siyasi anlamda tarafs›z olmal› ve hiçbir biçimde
içinde siyasi ideoloji ve propaganda bar›nd›rmamal›d›r. Demokrasi, anayasal, uluslararas›
ve insani hukuk ve insan haklar› konular›nda dersler içermelidir. Güvenlik sektöründe
yer alan kißilere uluslararas› insani hukuk ve insan haklar› konular›nda e¤itim ve ö¤retim
verilmesi, güvenlik sektöründe demokratik de¤erlerin güçlendirilmesi aç›s›ndan son
derece önemlidir. Uluslararas› insani hukuk konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen
milletvekilleri için 1999 y›l›nda Parlamentolar Aras› Birlik ve Uluslararas› K›z›l Haç
Komitesi taraf›ndan yay›mlanan "Uluslararas› ‹nsani Hukuka Riayet" baßl›kl› el kitab›
(1 Nolu El kitab›) yararl› bir kaynak olacakt›r. Gerek Uluslararas› K›z›l Haç Komitesi
(ICRC) gerekse Birleßmiß Milletler ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i (UNHCR), uluslararas›
insani hukuk ve insan haklar› hukukuna riayeti güvence alt›na alma kapasitelerini
artt›rmak isteyen devletlere teknik destek sa¤lamaktad›rlar.

Siyasi tarafs›zl›k ve aktif olmayan kat›l›m
Güvenlik servisleri siyasi anlamda tarafs›z olduklar›ndan siyasi partilerin askeri
karargahlarda kampanya yürütmelerine izin verilmez. Baz› ülkelerde askeri görevlilerin
siyasi partilere kat›lmalar›na izin verilirken özellikle komünizm sonras› devletlerde
askerlerin siyasi partilere kat›l›m› yasaklanm›ßt›r. Örne¤in Polonya'da istihbarat servisi
ve polis gibi içißleri bakanl›¤›na ba¤l› çal›ßanlar› siyasi partilere üye olmaktan men
edilmißlerdir. Pek çok ülkede askeri görevliler ulusal mecliste yer alamazlar. Ancak
Hollanda ve Almanya gibi baz› ülkelerde askerler bölgesel ya da yerel meclislerde görev
alabilirler.

Bir toplumun aynas› olarak güvenlik servisleri
Prensipte güvenlik servislerindeki tüm mevkiler cinsiyet, siyasi e¤ilim, s›n›f, ›rk ya da
din ayr›m› yap›lmaks›z›n tüm vatandaßlara aç›k olmal›d›r. Personel seçilirken göz
önünde bulundurulmas› gereken temel k›stas, en iyi çal›ßan›n en iyi mevkide olmas›d›r.
Pek çok ülke ßu gerçe¤in fark›na varm›ßt›r ki güvenlik servislerindeki personel, özellikle
de polis ve silahl› kuvvetler, tüm toplumun aynas› olmal›d›r. Bu ülkelerde güvenlik
servislerinde yeterince temsil edilmedi¤i düßünülen toplum kesimlerinin bu alandaki
mevkilere baßvuru yapmalar›n› teßvik için özel politikalar yürürlü¤e konmaktad›r.

Yasad›ß› ve suiistimal amaçl› emirlere itaat etmemenin
yasallaßt›r›lmas›
Tüm güvenlik servislerinin statüsü, kapsam›, ißleyißi, ißbirli¤i, görev da¤›l›m›, rapor
vermeleri, görev ve denetimleri yasalarla düzenlenmißtir. Güvenlik servisleri yasada
öngörülmeyen yetkiler kullanamazlar. Bu konuda Askeri Personel Yasas› ve Askeri
Ceza Yasas› gibi özel yönetmelikler, askerlerin itaat etmek zorunda olduklar› emirlerin
s›n›rlar›n› saptar. Birçok ülkede bu yasalarla tüm komutanlar›n verdikleri tüm emirlerde
hukukun üstünlü¤ünü gözetmeleri hükme ba¤lan›r ve böylece komutan›n yetkilerine
s›n›rlamalar getirilir. Bu yasalarda ayr›ca askeri görevlilerin yasal olmayan (suç teßkil
eden) emirlere itaat etmemesinin bir ödev oldu¤una ve hiçbir askerin ißledi¤i suçlar›
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kendisine verilen emirlerle hakl› gösteremeyece¤ine yer verilir. Bunun yan› s›ra askerler,
görevleri dahilinde olmayan ya da insan onuruna ayk›r› emirleri yerine getirmeye
zorlanamaz. Bu nedenlerden ötürü askeri görevliler üstleri taraf›ndan emredilmiß olsa
bile eylemlerinden ötürü kendileri sorumludurlar.
Üst rütbeli askerler bu konuda bir örnek olußturmaya teßvik edilmeli ve demokratik
olmayan, anayasaya karß› ya da ayk›r› ya da ahlak d›ß› emirlere ve askerlerin bu yöndeki
eylemlerine müsaade edilmedi¤ini kamuya aç›kça duyurmal›d›rlar. Bu, özellikle eski
askeri diktatörlüklerin silahl› kuvvetleri için önemli bir durumdur. Örne¤in Arjantin'de
demokrasiye dönülmesinin ard›ndan ülke ordusunun üst rütbeli generalleri, "amac›n
araçlar› meßrulaßt›rmad›¤›" ve "ahlak d›ß› emir verenlerle ahlak d›ß› emirlere itaat edenlerin
kanuna karß› geldikleri" beyan›nda bulundular. Yap›lan bu aç›klamalarla askerlerin
ißledikleri suç ve suiistimallerden kendilerinin sorumlu oldu¤u ve üstlerinden ald›klar›
yasad›ß› emirleri yerine getirdiklerini öne süremeyecekleri karara ba¤lanm›ß oldu.
Bununla ilgili bir baßka konu da mesleki suiistimallerin ve her türlü uluslararas› insani
hukuk ve insan haklar› ihlallerinin yetkili idari ya da adli organ taraf›ndan cezaland›r›lmas›n›n
güvence alt›na al›narak cezas›z kalan suçlar›n önlenmesi ve bu suçlarla mücadele
edilmesi gere¤idir.

Üst rütbeli askeri personel atamalar›n›n k›staslar›n›n saptanmas›
Güvenlik servislerinin üst kademelerinde yer alanlar (genelkurmay baßkan› ya da
istihbarat müsteßar› gibi) bakanlar kurulu ya da savunma bakan› taraf›ndan atan›r. Baz›
ülkelerde bu kademelerdeki atamalar parlamentoda yap›lacak görüßmelere ve
parlamentonun onay›na da ba¤l› olmaktad›r. Üst rütbedeki askerler sivil, siyasi liderler
taraf›ndan atan›yor olsa da kißilerin seçimi mesleki k›staslara göre yap›lmal›d›r.

Güvenlik sektörünün üst düzey yönetiminde sivillerin bulunmas›
Son olarak iyi yönetißim aç›s›ndan silahl› kuvvetlerin de dahil oldu¤u güvenlik servislerinin
üst düzey yönetiminde siviller bulunmal›d›r. Bu gereklili¤in temel nedeni, dengeli bir
karar alma sürecine ulaß›lmas› için ilgili bakan›n yaln›zca generallerden de¤il sivillerden
de tavsiye alabilmesidir.

Meslek eti¤i
Meslek eti¤i uygulamalar, yönetmelikler ve politikalar üzerinde temellenir. Askeri
görevliler, resmi kurumlarla kendi iradeleriyle ißbirli¤i içinde çal›ßmal›, anayasaya riayet
etmeli, kendini kamu hizmetine adamal›, görevlerini verimli ve etkili biçimde yerine
getirmeli, yetkilerini ve kamu kaynaklar›n› kötüye kullanmamal›d›r. Kißilerin meslek
eti¤inin gereklerini yaln›zca zorlamayla de¤il kendi istek ve iradeleriyle yerine getirmeleri
de oldukça önemlidir. Buna kendi iradeleriyle uymalar›, güvenlik sevislerinde görev
yapanlar›n, toplumlar›n›n demokratik de¤erlerini içselleßtirdiklerinden anayasa ve ulusal
kurumlar›n üstünlük ve yol göstericili¤ini kabul etmeleri anlam›na gelecektir.
Birçok ülke askeri görevlilerin davran›ßlar›n› düzenleyen davran›ß kurallar› kabul etmißtir.
Almanya'da askeri kuvvetler için geçerli meslek eti¤i ilkelerinden örnekler 64 Nolu
Kutucukta gösterilmißtir.
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64 Nolu Kutucuk

Alman silahl› kuvvetlerinde liderlik ve yurttaßl›k e¤itimi:
"Innere Führung" ilkeleri
"(...) ‹kinci Dünya Savaß› sonras›nda Alman ordusunun (Bundeswehr) kurulmas›
tart›ßmalar› s›ras›nda moral liderlik ve yurttaßl›k e¤itimi anlam›na gelen Innere Führung
kavram›ndan, silahl› kuvvetlerin eski geleneklerden kopar›larak reformize edilmesinde
bir yol olarak yararlan›ld›. (...) Innere Führung prensiplerinin bir yandan Bundeswehr'in
iç örgütlenmesinin öte yandan da onun devlet ve toplumla bütünleßmesinin temel ve
yol gösterici ilkelerini olußturdu¤u kabul edilir.
(...) Innere Führung, güvenlik personelinin yurttaß olarak sahip olduklar› hak ve
özgürlükleriyle askeri görevlerinden kaynaklanan gereklilikler aras›nda ortaya ç›kabilecek
her türlü gerilim ya da çat›ßmay› makul bir seviyeye indirme amac›na yöneliktir. Üst
rütbeli askerler, anayasal düzenimizin temeli olan insan onuruna sayg› gösteren tutum
ve davran›ßlar sergilemelidirler (...).
Öte yandan bir baßka amaç da bir kurum olarak Bundeswehr'in ve yurttaß bireyler
olarak askerlerin devlet ve toplumla daha iyi ve sa¤l›kl› bütünleßmelerini sa¤lamakt›r.
(...) Böylelikle Bundeswehr'in, tüm silahl› kuvvetlere içkin bir risk olan "devlet içinde
devlete" dönüßmesine yönelik kayg›lar ortadan kalkacakt›r (...).
Innere Führung'un amaçlar› ßunlard›r:
Güvenlik personelinin Bundeswehr'in siyasi ve hukuki temellerinin yan› s›ra
askeri misyonlar›n›n amaç ve anlam›n›n neler oldu¤u konusunda eksiksiz
bilgilendirilmesi;
Bundeswehr'in ve mensuplar›n›n devlet ve toplumla bütünleßmesini ve askeriyenin
misyonu hakk›nda kamuoyunun bilgilendirilmesini sa¤lanmas›;
Askeri personelin görevlerini özenle yerine getirme ve silahl› kuvvetler bünyesinde
disiplin ve bütünlü¤ü sürdürme yönündeki istek ve iradelerinin teßvik edilmesi;
Silahl› kuvvetlerin iç yap›s›n›n insan onuruna, yasal ve anayasal düzene sayg› temeline
dayanmas›n› ve böylece silahl› kuvvetlerinin görevlerini icra ederken daha verimli bir
performans sergilemesinin temin edilmesi.
Ordunun günlük ißleyißinde Innere Führung'un anlam ve amaçlar› bir dizi yasa,
yönetmelik ve kararnamede ortaya konmußtur. (...)"
Kaynak: Alman Federal Parlamentosunun internet sitesi www.bundestag.de

Demokratik toplumlarda askeri görevlilerin meslek eti¤ine ilißkin bir çerçeve belirlemek
üzere uluslararas› düzeyde ßimdiye kadar iki yasa kabul edilmißtir. ‹lk olarak 1996'da
Genel Kurul, Yasa Uygulay›c›lara ilißkin Uluslararas› Yasay› kabul etti. (bkz. 65 Nolu
Kutucuk). Genel ve kapsaml› nitelikteki bu yasa yaln›zca askerleri de¤il yasalar›n
uygulanmas›ndan sorumlu tüm kamu çal›ßanlar›n› da kapsamakta.
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65 Nolu Kutucuk

Yasa Uygulay›c›lar›n›n Davran›ßlar›na dair Yasa
Genel Kurulun 34/169 nolu ve 17 Aral›k 1979 tarihli karar›
Madde 1 - Yasa uygulay›c›lar›, kendilerine kanunlar›n emretti¤i görevleri, topluma
hizmet ederek ve tüm bireyleri yasad›ß› eylemlere karß› koruyarak mesleklerinin
gerektirdi¤i yüksek sorumlulu¤a uygun ßekilde görevlerini yerine getirmelidirler.
Madde 2 - Görevlerini yerine getirirken tüm yasa uygulay›c›lar› insan onurunu gözetmeli
ve korumal› ve tüm bireylerin insan haklar›n› savunmal› ve korumal›d›rlar.
Madde 3 - Yasa uygulay›c›lar› yaln›zca çok zorunlu hallerde ve yerine getirdikleri
görevin gerektirdi¤i ölçüde kuvvet kullanabilirler.
Madde 4 - Yasa uygulay›c›lar›, yerine getirdikleri görev ve adaletin gere¤i aksini
gerektirmedi¤i sürece ellerindeki gizli nitelikteki bilgilerin gizlili¤ini korumal›d›rlar.
Madde 5 - Hiçbir yasa uygulay›c›s›, ißkence ya da di¤er zalimane, insanl›k d›ß› ya da
onur k›r›c› muamele ya da ceza uygulayamaz, teßvik edemez ya da hoß göremez.
Ayr›ca hiçbir yasa uygulay›c›, ißkenceyi ya da di¤er zalimane, insanl›k d›ß› ya da onur
k›r›c› muamele ya da cezay› meßru göstermek için üst makamlardan gelen emirleri ya
da savaß hali, savaß tehlikesi, ulusal güvenli¤in tehdit alt›nda olmas›, iç siyasi istikrars›zl›k
gibi ola¤anüstü halleri ileri süremez.
Madde 6 - Yasa uygulay›c›lar›, göz alt›nda tuttuklar› kißilerin sa¤l›¤›n›n tam olarak
korunmas›n› ve gerekli oldu¤unda t›bbi tedavilerini sa¤lamak için derhal harekete
geçilmesini temin etmelidirler
Madde 7 - Yasa uygulay›c›lar› hiçbir ßekilde rüßvet almamal› ve bu tür eylemlere
ßiddetle karß› ç›kmal› ve onlarla mücadele etmelidirler.
Madde 8 - Yasa uygulay›c›lar› hukuka ve bu yasaya riayet etmelidirler. Ayr›ca bunlar›n
çi¤nenmesini mümkün oldu¤u ölçüde engellemeli ve buna karß› koymal›d›rlar. Bu
yasan›n çi¤nendi¤i ya da çi¤nenmek üzere oldu¤u kanaatine varan yasa uygulay›c›lar›,
durumu üst makamlara ve gerekti¤inde de¤erlendirme ya da tazmin yetkisine sahip
di¤er makam ve organlara iletmelidir.
Not: Bu karar›n her maddesiyle ilgili olarak yap›lan aç›klama ve yorumlara burada yer verilmemißtir.
Belgenin tamam› için Birleßmiß Milletlerin internet sitesine bak›n›z: www.UN.org

‹kinci yasaysa AG‹T taraf›ndan kabul edilen güvenli¤in polis ve ordu boyutuna ilißkin
davran›ß yasas›d›r (bkz. 66 Nolu kutucuk). Güvenlik sektörünün tüm görevlilerine yönelik
olan bu yasayla silahl› kuvvetler personeli için yol gösterici ilkeler benimsenmißtir. Bu
personelin yasaya uygunluk, demokrasi, tarafs›zl›k ve insan haklar› ve uluslararas›
insani hukuka sayg› ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermeleri gerekti¤i karara ba¤lanm›ß,
askeri görevlilerin insani hukuka ayk›r› davran›ßlar›ndan ötürü sorumlu tutulaca¤›
belirtilmißtir. Ancak bu yasada ço¤unlukla bir devletin kendi idare ve yetki alan›na girdi¤i
düßünülen konulara yer verilmektedir. Bu nedenle söz konusu yasa önceleri büyük bir
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dikkat ve özenle muhafaza edilen devlet yetkileri alan›nda kayda de¤er bir ilerlemeyi
temsil etmektedir. Yasan›n AG‹T ülkeleri taraf›ndan 1994'te imzalanmas›ndan bu yana
AG‹T üyesi ülkeler, askere al›m, askerlerin e¤itimi, talimi ve komutalar› konular›nda
normlar belirlemeye devam etmekteler. Bu çaba, silahl› kuvvetlerin profesyonelleßmesinin
bu kuvvetlerin demokratik denetimi çerçevesinde yürütülmesini öngören yasa maddesiyle
ilißkilendirilebilir.

66 Nolu Kutucuk

Güvenli¤in siyasal-askeri boyutlar› hakk›nda AG‹T davran›ß
esaslar›n›n (1994) temel nitelikleri
‹stihbarat servisleri, paramiliter örgütler ve polisi de kapsayan geniß bir iç güvenlik
kuvvetleri kavram›. Yasa, devletlerin bu kuvvetlerin demokratik meßruiyeti
bulunan makamlar yoluyla denetlenmelerini sa¤lamalar›n› ßart koßar (20 ve 21.
paragraflar);
Savunma bütçesinin parlamento taraf›ndan onaylanmas›n›n ve askeri harcamalarda
k›s›tlamalar yap›lmas›n›n teßvikinin hükme ba¤lanmas›. Silahl› kuvvetlere ilißkin
bilgilerin ßeffafl›¤› ve kamuya aç›k olmas› (22. paragraf);
Silahl› kuvvetlerin siyasi anlamda tarafs›z olmas› (23. paragraf);
Silahl› kuvvetler personeli uluslararas› insani hukuk ihlallerinden ßahsen sorumlu
tutulurlar (31. paragraf);
Silahl› kuvvetlerin komutas›, istihdam›, e¤itimi ve donan›m› bar›ß ve savaß
zaman›nda uluslararas› hukuk ilkelerine uygun olarak düzenlenir (34. paragraf);
‹ç güvenli¤in sa¤lanmas› görevi yerine getirilirken bu görevin gerektirdi¤i ölçüde
güç kullan›lmal›d›r. Sivillerin can ve mal güvenli¤inin tehlikeye girmemesi için
silahl› kuvvetler gereken özeni göstermelidir(36. paragraf);
Silahl› kuvvetlerin kullan›m›, yurttaßlar›n insan haklar›ndan ve medeni haklardan
bar›ßç›l ve hukuka uygun olarak yararlanmalar›n› s›n›rlayamaz ve onlar› ulusal,
dini, kültürel, dilsel ya da etnik kimliklerinden yoksun b›rakamaz (37. paragraf).
Kaynak:AG‹T Davran›ß Esaslar›, VII. ve VIII. k›s›mlar Bak›n›z:AG‹T'in internet sitesi:
www.osce.org
ve AG‹T Davran›ß Yasas›n›n internet sitesi:
http://www.osce.org/docs/english/1990-1999
/summits/buda94e.htm#Anchor_COD_65130

Askeri yarg› alan›
Askeri disiplinin gerekleri, askeri görevlerin do¤as›na özgü pek çok koßula dayan›r.
Örne¤in askeriyenin suç teßkil eden davran›ßlar konusunda sivillerden farkl› bir bak›ß
aç›s› vard›r. Bir sivil, kendisine verilen bir görevi yerine getirmemesi yüzünden yahut
bu görevde baßar›s›z olmas›ndan dolay› herhangi bir cezai kovußturmaya u¤ramaz.
‹ßveren, çal›ßan› kötü performans›ndan ötürü ißten kovabildi¤i ve baßka yerde çal›ßmas›
için tavsiye vermeyi reddedebildi¤i halde ceza mahkemesine baßvuramaz. Öte yandan
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askeri personel, görevini terk etmesi ya da verilen ißi belirli standartlar ve koßullara
uygun olarak tamamlamamas› durumunda cezai kovußturmaya u¤rar. Böylesi bir tür
davran›ß salt vazifenin ihmali anlam›na gelmez ayn› zamanda di¤er askeri personelin
güvenli¤i ve huzurunu da tehlikeye düßürür. Firar, izinsiz yok olma, üstlerine karß›
sayg›s›zl›k, isyan ç›karma, düßmana yard›m ve görev s›ras›nda uyuma sivil toplumda
yeri olmayan di¤er askeri suçlara örnek olarak verilebilir.
Bu noktada hangi suçlar›n askeri hangilerinin sivil yarg›lama alan›na dahil oldu¤u sorusu
ortaya ç›kmaktad›r. ‹lke olarak askeri mahkemelere s›n›rl› düzeyde baßvurulmal› ve sivil
mahkemelerin yarg›lama alan› mümkün oldu¤unca geniß tutulmal›d›r. Askeri yarg›lama,
askeri görevlerin yerine getirilmesi s›ras›nda ißlenen suçlarla s›n›rl› olmal› ve askeri
yasalar, sivil ceza hukukuyla mümkün oldu¤unca örtüßmemelidir.
Þunun alt› özellikle çizilmelidir ki birçok ülkede askeri mahkemeler, adli sistemin bir
parças› de¤il, silahl› kuvvetler alan›nda yürütmenin bir parças› olarak addedilen idari
mahkemelerdir. Bir baßka deyißle askeri yarg›çlar, ço¤unlukla yarg›çlar›n atanmas›n›
düzenleyen anayasal hükümler ve koßullar uyar›nca atanmazlar. Ancak unutulmamal›d›r
ki askeri mahkemeler her halükarda adliye taraf›ndan yak›ndan izlenmelidir. Birçok
ülkede bu, askeri yarg›n›n temyiz makam› olarak sivil temyiz mahkemelerinin kurulmas›
yoluyla yap›l›r.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
1. Askeri personelin bireylere de¤il anayasaya, hukukun üstünlü¤üne ve devletin
kurumlar›na ba¤l›l›k yemini etmesini;
2. Askeri e¤itimleri çerçevesinde askeri personelin demokrasinin temel de¤er ve
normlar›na, medeni haklara ve insani hukuka uygun bir e¤itim almalar›n›;
3. Askeri görevlilerin milletvekili olmalar›na izin verilmemesini;
4. Orduya yeni askerlerin ve di¤er personelin al›m›nda mesleki k›staslar›n gözetilmesini;
5. Askeri görevlilerin kendilerine verilen yasad›ß› (suç teßkil eden) ve suiistimal amaçl›
emirlere itaat etmemeleri gere¤inin yasalarda yerini almas›n›;
6. Askeri meslek eti¤inin zorunlu de¤il gönüllü itaate dayal› olmas›n› ve uygun davran›ß
kurallar›yla pekißtirilmesini;

Í
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7. Askeri yarg› alan›n›n mümkün oldu¤unca k›s›tl› olmas›n› ve askeri mahkeme
kararlar›n›n sivil ceza mahkemelerinde temyize götürülebilmesini;
8. Güvenlik servislerinin hem yasada hem uygulamada devleti olußturan temel unsurlara
karß› sorumlu olmalar›n› (askerlerin bireysel olarak sorumlu tutulmalar› için bu bölümün
baßlang›c›na bak›n›z), güvenlik servislerinin kendi bünyelerindeki hesap verilebilirlik
mekanizmalar›n›n yasayla öngörülmesini ve bu mekanizmalar›n görevi suiistimal
iddialar›n›n ve halktan gelen ßikayetlerin gözden geçirilmesini ve suçlular›n
cezaland›r›lmas›n› mümkün k›lmas›n› temin edin. Bu mekanizmalar›n etkin biçimde
uygulan›p uygulanmad›¤›n› denetleyin. Parlamentonun ba¤›ms›z sorußturma talebinde
bulunabilmesini ve san›klar›n yarg› önüne ç›kar›lmas›n› temin edin.
Askeri görevlilerin medeni haklar›
Askeri servislerin her an haz›r durumda bulunmalar› ve siyasi tarafs›zl›klar›n›
korumalar› için askerlerin medeni haklar›n› yasalarla k›s›tlay›n.
Ancak medeni haklarda yap›lan tüm k›s›tlamalar›n askeri servislerin kendine
özgü nitelikleri ve görevleriyle (toplumda ßiddet kullanma tekeli gibi) do¤rudan
ilintili olmas› gerekti¤ini unutmay›n›z.
Medeni haklarda yap›lan k›s›tlamalar, etkin çal›ßan ßikayet mercilerinin
olußturulmas› ile telafi edilmelidir.
Emirlere itaat
Mecburi askerlik görevini yapanlar da dahil tüm askerlerin yasad›ß› ve ahlaki
olmayan emirlerle uluslararas› insan haklar› ve insani hukuk normlar›yla
ba¤daßmayan emirlere itaat etmemelerinin zorunlu k›l›nmas›n› yasalarla güvence
alt›na al›n.
Bu zorunlulu¤un güvenlik servislerinin disiplin sistemi içinde de geçerli olmas›n›
temin edin.
Suiistimaller ve yolsuzluklar
Güvenlik güçleri bünyesinde yolsuzluk ya da ßiddet gibi skandal ya da suiistimaller
ortaya ç›kt›¤›nda vakit kaybetmeden harekete geçin.
Kapsaml› sorußturmalar yürütülmesini, yetkili organ taraf›ndan gereken yapt›r›mlara
karar verilmesini ve bir an önce uygulanmas›n› temin edin.
Ordu ya da di¤er güvenlik servisleri personelinin ikinci bir ißte çal›ßmalar›n›,
özel ya da tüzel kißi olarak ticari faaliyette bulunmalar›n› yasaklayan yasalar
ç›kar›n.
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26. Bölüm

Güvenlik sektörü personelinin
yönetimi
Askerlik, fiziksel riskler, s›kl›kla de¤ißen görev yerleri ve aile yaßam›ndan uzak kalma
gibi kendine özgü baz› zorluklar› olan bir meslektir. Bu aç›dan parlamenterlerin de
askerli¤in "di¤er mesleklere benzemedi¤inin" bilinciyle hareket etmeleri gerekir. ‹stihdam,
seçme, göreve ay›rma, ücretlendirme, e¤itim ve mükafat sistemini de içeren baßar›l›
bir personel yönetimi, demokrasi ilkelerine ba¤l›, hukukun üstünlü¤üne ve sivil denetim
koßuluna sayg›l›, profesyonel bir güvenlik sektörünün olußturulmas› için vazgeçilmez
bir unsurdur.
Profesyonel bir güvenlik servisinin olußturulmas› ve sürdürülmesi aßamalar›nda
parlamentonun gözetim rolü ihmal edilmemelidir. Parlamenterler, personel yönetim
planlar›n›n gelißtirilmesi ve uygulanmas›yla demokratik ve profesyonel bir askeri iß
gücüne ulaß›lmas›n› temin etmelidirler. Buna ek olarak devletin ücret, çal›ßma koßullar›,
ödemeler ve emeklilik gibi konularda adil bir ißveren olup olmad›¤›n› yak›ndan izlemeleri
gerekir.
67 Nolu Kutucuk

Personel yönetimi: parlamenterler için bilinmesi gereken
temel esaslar
Parlamentolar, güvenlik servislerinin yönetimi konusunda hükümetin önerileriyle ilgili
ßu hususlar hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmal›d›rlar.
Genel politika esaslar›
Parlamento, güvenlik servislerine ilißkin personel yönetimi politikas›n› y›ll›k bütçe
önerisi dahilinde ya da ayr› bir metin halinde onaylamaya davet edilmekte midir?
Personel yönetimi politikalar› ve kuvvet yap›s› politikalar› bütçe ve ulusal ekonomi
aç›s›ndan gerçekçi ve uygulanabilir midir?
Askeri kuvvetlerin mevcudu ve genel koßullar
Parlamento, silahl› kuvvetler, polis ve istihbarat servisleri için azami görevli
say›s›n› saptamakta m›d›r?
Parlamento, her rütbedeki görevlilerin tavan say›s›n› belirlemekte midir?
Tüm personel yönetim politikalar› kamuya aç›k m›d›r?
Parlamento, her rütbe ve makamdaki görevli mevcudu, maaß miktarlar›, ißlevleri
ve münhal kadrolar gibi konularda yeterince bilgi edinmekte midir?
Güvenlik sektörü reform politikalar› görevden al›nmalar›n yaratabilece¤i toplumsal
etkileri göz önünde bulunduruyor mu?
Í
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Göreve alma ve seçme k›staslar›
Hukuki aç›dan tüm makamlar kad›nlar da dahil tüm vatandaßlara aç›k m›d›r?
Güvenlik servislerine personel al›m›nda toplumun yaln›zca belli kesimlerinden
baßvurular›n kabul edildi¤i kapal› bir sistemin aksine aç›k bir personel al›m sistemi
uygulanmakta m›d›r?
Adaylar›n seçiminde mesleki k›staslar m› kullan›lmaktad›r?
Güvenlik servisleri bünyesinde münhal kadro var m›d›r?
Ön elemelerin ard›ndan ayr›lma oran› yüksek midir?
Kadrolara yerleßtirme
Görevlilerin iße al›nmas› ve terfisinde liyakat ve niteliklilik temel ilkeler olarak
benimsenmekte midir?
Çal›ßanlar için düzenli bir mesleki de¤erlendirme sistemi uygulanmakta m›d›r?
Söz konusu sistem ßeffaf, tarafs›z ve adil midir?
Güvenlik servisleri çekici ve özendirici kariyer olanaklar› sa¤lamakta m›d›r?
Askerlerin bir baßka ücretli ißte çal›ßmalar› hukuken yasaklanm›ß m›d›r?
Önde gelen komutanlar›n saha deneyimleri var m›d›r ve yurt d›ß›ndaki bar›ß
misyonlar›nda görev almaktalar m›d›r?
Genelkurmay baßkan› gibi üst rütbeli askerlerin atanmas›nda savunma bakanl›¤›
ya da ilgili bir baßka bakanl›k, parlamentonun ya da ilgili parlamento
komisyonlar›n›n fikrine almakta m›d›r?
Ücret ve maaßlar
Askeri görevlilerin maaßlar› di¤er mesleklerle karß›laßt›r›ld›¤›nda yeterince yüksek
midir? Güvenlik servisleri iß piyasas›nda özel ßirketlerle rekabet edebilmekte
midir?
Maaßlar zaman›nda ödenmekte midir?
Güvenlik servisleri personeli liyakat ve niteliklilik esas›na göre mi
ücretlendirilmektedir?
Bu personelin gerçek performanslar› ücret ya da maaßlar› üzerinde etkili olmakta
m›d›r?
Ücretlendirme sistemi personel ve kamu nezdinde ßeffaf m›d›r?
Emeklilik ve emekli maaßlar› konular›nda s›k›nt›lar yaßanmakta m›d›r?
Hâlâ çal›ßmakta olan görevlilerin maaß ve haklar›yla karß›laßt›r›ld›¤›nda emeklilik
sistemi tatmin edici midir? Çal›ßanlar emekli olduklar›nda ne kazanmakta ya da
ne kaybetmektedirler?
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Güvenlik personelinin görevleri ve büyüklü¤ü
Silahl› kuvvetlere yüklenen görevlerin ve personel mevcudunun ulusal ekonomik
kaynaklarla uyumlu olmas›n› temin edin.

Güvenlik personelinin maaßlar›
Personel maaßlar›n›n ißveren aç›s›ndan sürdürülebilir olmas›yla birlikte iß
piyasas›nda mümkün oldu¤unca rekabet edebilir ve onurlu bir yaßama yeter
düzeyde olmas›n› temin edin.
Maaßlar›n düzenli olarak ödenmesini temin edin.
Unutmay›n ki yetersiz maaß, güvenlik servislerinin çekicili¤ini yok edebilir ve
nitelikli gençlerin cesaretini ve ßevkini k›rabilir.
Maaßlar›n yetersiz olmas›n›n ve düzensiz ödenmesinin güvenlik servislerinin
yolsuzluk, hatta gasp ve ßiddet gibi eylemlere yönelmelerine neden olabilece¤i
unutulmamal›d›r.
Askeri personel ve liderlerine tan›nan mali avantajlar ve ayr›cal›klar sars›lmaz
ç›karlara dönüßmemeli ve güvenlik servislerini siyasi nüfuz kazanmaya teßvik
etmemelidir. Bu avantaj ve ayr›cal›klar kamunun bilgisine sunulmal› ve di¤er
devlet çal›ßanlar›n›nkiyle ayn› düzeyde olmal›d›r. Tan›nan ayr›cal›klar, askerlerin
operasyon alanlar›nda yerine getirdikleri tehlikeli görevler ve kendine özgü
koßullara uygun olmal›d›r.
Emeklilik sisteminin tatminkâr olmas›n› temin edin.
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27. Bölüm

Askere alma ve
vicdani retçilik
Hemen her devletin anayasas›, devletin savunmas›n›n her yurttaßa düßen bir görev ve
ahlaki sorumluluk oldu¤unu hükme ba¤lar. Baz› devletlerde bu görevin askeri hizmetle
yerine getirilmesi hukuki bir zorunluluktur. Buna göre, ulusal hükümet zorunlu gördü¤ünde
her yurttaß silahl› kuvvetlerde hizmet vermek için haz›r olmal›d›r. Ço¤unlukla anayasada
yer verilen zorunlu askerlik hizmetinin aßa¤›da sözü edilen nitelikleri ayr› bir yasayla
düzenlenir:

3
3

Zorunlu askerlik hizmeti için kimlerin yükümlü oldu¤u

3

Erteleme/muafiyet düzenlemeleri

3

Askere alma ißlemleri

3

Askerlik hizmetinden kaçanlara verilecek cezalar ve

3

Askere alma için en düßük ve en yüksek yaß.

Hizmetin süresi

Ayr›ca baz› ülkelerin yasalar› silah taß›may› reddetme hakk›n›, vicdani retçili¤i ve
alternatif hizmetleri kabul eder.

Zorunlu askerli¤in verimlili¤i ve arzu edilirli¤i
Birçok ülkenin zorunlu askerlerden olußan ordular› vard›r. Bunun bir önemli nedeni bu
ülkelerin zorunlu askerli¤i demokrasinin ve ulusal kültürün de¤erli bir unsuru olarak
görmeleridir. Ancak günümüzde zorunlu askerlik dünyan›n birçok bölgesinde
sorgulanmakta ve tart›ß›lmaktad›r. Son dönemlerde silahl› çat›ßmalar›n niteliklerinin
de¤ißmesi yüzünden zorunlu askerli¤in modern bir orduda verimli ve arzu edilir olup
olmad›¤› tart›ß›lmaktad›r. Birçok ülke zorunlu askerli¤i zaten kald›rd› ya da yak›n
gelecekte kald›rmay› planlamakta. Modern tarihte zorunlu askerli¤i "icat eden" Fransa
bile bu yükümlülü¤ü 2001'de kald›rd›. Kimileri, tamamen gönüllülerden olußan, küçük
çapl›, yüksek teknolojiyle donanm›ß ve hareketli kuvvetlerin kitlesel ordular›n yerini
alaca¤›n› öngörmektedir.
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68 Nolu Kutucuk

Dünya da askerlik hizmeti
Hizmet yükümlülü¤ü: Birçok ülkede askerli¤e baßlama yaß› 18 iken baz›lar›nda 16,
17, 19 ya da 20 olabilir. Art›k kad›nlar da zorunlu askerlik hizmetine dahil edilmektedir.
Hizmet süresi: Alt› aydan üç y›la kadar sürebilir.
Vicdani ret ve alternatif hizmet: Ülkelerin yaklaß›k yar›s› vicdani retçilik hakk›n›
tan›makta ve zorunlu askerlik yerine alternatif hizmetler öngörmektedir.
Pek çok durumda zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddedenlere hapis
cezas› verilmektedir.
Kaynak: Komisyonun 1995/83 , UNCHR, 1997 nolu karar›na uygun olarak
Genel Sekreter taraf›ndan haz›rlanan rapor. E/CN.4/1997/99

Zorunlu askerlik hizmetinin olumlu ve olumsuz
yönleri
Zorunlu askerli¤in olumlu ve olumsuz yönlerini de¤erlendirirken parlamenterlerin ßu
hususlar› göz önünde bulundurmalar› yararl› olabilir:

Zorunlu askerlik hizmeti neden sürdürülmeli?
Zorunlu askerli¤in sürdürülmesinden yana olanlar özellikle ßu argümanlar› öne sürmekteler:

3

Zorunlu askerlik hizmeti ço¤unlukla demokrasi fikriyle birlikte an›l›r; zira her erkek
yurttaß›n yasal zorunlulu¤u ve ahlaki sorumlulu¤u olarak kabul edilen askerlik
hizmetini yerine getiren herkes eßit muameleyle karß›laßmaktad›r. Tüm erkek
yurttaßlar s›n›f, din ya da ›rk ayr›m› gözetilmeksizin bu yükümlülü¤ü yerine
getirmektedir. Ayr›ca baz› ülkelerde kad›nlar da askere al›nd›¤›ndan cinsiyet ayr›m›
da söz konusu olmamaktad›r.

3

Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirenler üniformal› yurttaßlar oldu¤undan silahl›
kuvvetlerin devlet içinde devlete dönüßmesini önleyebilirler. Bu nedenle zorunlu
askerlik hizmeti toplumla silahl› kuvvetler aras›nda demokratik bir ba¤ olma ißlevi
görebilir.

3

Genel olarak zorunlu askerlerden olußan ordular›n maliyeti yaln›zca gönüllülerden
olußanlara göre az olmaktad›r; çünkü, zorunlu askerlere daha düßük maaß
ödenmektedir.

Zorunlu askerlik hizmeti toplumun türlü kesim ve tabakalar›ndan kißileri biraraya getirir.
Bunun sonucunda muhasebeciden mühendise, musluk tamircisinden çiftçiye kadar
birbirinden son derece farkl› e¤itsel altyap›lara ve iß deneyimlerine sahip kißiler silahl›
kuvvetlerde bir araya gelirler. Silahl› kuvvetler, örne¤in çat›ßma sonras› toplumlarda
altyap›n›n ve kurumlar›n inßas›na katk›da bulunduklar› bar›ß misyonlar› süresince bu
farkl› beceri ve iß deneyimlerinden iyi bir ßekilde yararlanabilir.

Zorunlu askerlik hizmeti neden kald›r›lmal›?
Dünya çap›nda yürüttü¤ümüz çal›ßmalarda kitlesel ordular›n ve dolay›s›yla zorunlu
askerlik sisteminin kald›r›lmas› için ßu nedenlerin öne sürüldü¤ünü saptad›k:
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3

Son 25 y›lda ve özellikle de So¤uk Savaß›n sona ermesinden bu yana pek çok
ülkenin ordusu küçüldü¤ünden ordularda zorunlu askerlere olan gereksinim de
azald›. (Bu durum ayn› zamanda kamuoyunun zorunlu askerlik yükünün adil bir
ßekilde paylaß›lmad›¤› konusundaki ßikayetlerinin artmas›na yol açt›.) Özellikle
Avrupa-Atlantik bölgesindeki ülkeler ordular›n› küçültme yoluna gittiler. Ne var ki
Afrika ve Asya ülkeleri ordular›n› küçültme konusunda So¤uk Savaß sonras› bar›ß
ortam›ndan daha az istifade etmekteler.

3

Silahl› kuvvetler gitgide daha da profesyonelleßmekte ve ileri teknolojiye daha
ba¤›ml› hale gelmekte. Askerlerin modern ve karmaß›k silah sistemlerini tam
anlam›yla kullanma becerisini kazanmalar› için genellikle uzun bir e¤itimden
geçmeleri gerekmekte. Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirenler, bu sistemleri
tan›malara yetecek kadar uzun süre orduda görev yapmad›klar›ndan ordular
profesyonel, gönüllü askerlere gün geçtikçe daha fazla bel ba¤lama e¤ilimindeler.

3

Bar›ß operasyonlar›nda temel askeri becerilerin yan› s›ra müzakere etme yetene¤i
gibi baßka becerilere de gereksinim duyulur. Zorunlu askerlerin büyük bölümü çok
k›sa bir e¤itim ald›klar›ndan çat›ßma sonras› toplumlarda yürütülen kapsaml› bar›ß
operasyonlar›nda görev yapmak için gereken beceri ve deneyim düzeyine
ulaßamazlar.

3

Baz› ülkelerde anayasa, zorunlu askerlerin kullan›m›n› ülke topraklar›n›n
savunulmas›yla s›n›rlar ve zorunlu askerlerin yurtd›ß›nda konußland›r›lmas›n›
yasaklar.

69 Nolu Kutucuk

Zorunlu askerlerin h›rpalanmas›
Zorunlu askerlik hizmetinde ço¤unlukla askere yeni al›nanlar ile daha eskiler aras›nda
resmi olmayan bir hiyerarßi bulunur. K›demli askerler yenilere ordunun kural ve
geleneklerini ö¤retti¤inden bu enformel hiyerarßi önemlidir ve ordunun sosyal
dokusunun olußmas›na katk›da bulunur. Bununla birlikte k›demli askerler pek çok
durumda bu resmi olmayan hiyerarßiyi suiistimal ederek kendi ç›karlar› yönünde
kullan›rlar ve yeni askerlere görevler yükleyerek onlar› h›rpalarlar. Bu durum yönetici
konumundaki askerler taraf›ndan yeterince denetlenmezse kurulan hiyerarßi kontrolden
tamamen ç›kabilir ve sonunda yeni askerlerin h›rpalanma, fiziki ßiddet ve korkutmayla
yüz yüze kalacaklar› bir ortam›n olußmas›na neden olabilir. Avrupa Askeri Örgütler
Konfederasyonu'na göre (ECCO) askere yeni al›nanlar›n en büyük sorunlar›ndan biri
olan h›rpalanma ciddi yaralanmalara neden olmakta ve hatta bazen sürekli sakatl›klara,
ölümlere ve intiharlara yol açmaktad›r. Askerlerin ve askerlik hizmetinin itibar›n›
koruyabilmek için h›rpalanma vakalar›n›n üst rütbeli askerlerce s›k› biçimde denetlenerek
önüne geçilmesi gerekir. Bunun yan› s›ra aß›r› vakalar iç ve d›ß gözetim kurumlar›nca
yarg›ya sevk edilmeli ve askerlik sisteminde hukukun üstünlü¤ü yeniden tesis edilmelidir.
Kaynak: Ilona Kiss, Zorunlu Askerlerin Bar›ß Zamanlar›ndaki Haklar›, 2001
www.dcaf.ch ve ECCO (bkz. Do¤u ve Orta Avrupa'da zorunlu askerlerin
haklar›na ilißkin Kara Kitap, 1996, http://www.xs4all.nl/~ecco/)

164

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

Vicdani ret ve alternatif hizmetler
Baz› kißiler, dini ya da di¤er ahlaki gerekçeler ("öldürmeyeceksin") ya da kißisel inançlar
(ßiddet karß›tl›¤›) nedeniyle vatanlar›n› koruma yükümlülü¤ünü sorgulamaktad›r. Bundan
ötürü devletin zorunlu k›ld›¤› görevlere itaat etmediklerinde ço¤unlukla idam dahil
ßiddetli cezalara çarpt›r›l›rlar.
Geçti¤imiz yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kißilerin silahl› kuvvetlere kat›lmay› ve silah taß›may›
reddetme hakk›n›n oldu¤u fikri ortaya ç›kt› ve geniß çapta kabul gördü. Hatta kimi
ülkelerin yasalar›nda bu konuya yer verilmeye baßland›. Bu e¤ilim, baz› ülkelerde
(Britanya, Almanya, ‹rlanda, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, ‹spanya, ‹talya
ve Portekiz) zorunlu askerlik hizmetinin kald›r›lmas›yla ayn› zamana denk düßtü.
Silah taß›may› reddeden ya da her türlü askeri e¤itim ve hizmete karß› ç›kan kißiler
vicdani retçi olarak adland›r›l›r. Tüm retçiler bu kararlar›n› vicdani nedenlerle aç›klasa
da bu inançlar›n›n alt›nda dini, felsefi ya da siyasi birçok neden yatabilir.

Parlamento taraf›ndan verilecek bir karar
Vicdani retçilerin say›s›n›n artmas›yla birlikte baz› ülke parlamentolar›, zorunlu askerlikle
yükümlü yurttaßlar›n hangi koßullar alt›nda bu zorunluluktan kurtulabileceklerini
düzenleyen yasalar kabul ettiler. ABD ve Bat› Avrupa ülkelerinin ard›ndan son olarak
Yunanistan 1997'de vicdani retçi statüsünü tan›d›.
Vicdani retçili¤in tan›nmad›¤› ülkelerde retçiler, genellikle firar ya da ihanet gibi a¤›r
cezalar gerektiren suçlardan yarg›lan›rlar. Di¤er baz› ülkelerdeyse "sürekli itaatsizlik"
ad›nda, askeri yasalar›n kapsam›na giren özel bir suç kategorisi vard›r.

Vicdani retçi olarak tan›nmaya kim, hangi k›staslarla
karar verir?
Vicdani retçi olarak tan›nma sürecinde ço¤unlukla kißinin bu karara nas›l vard›¤›n›,
bu inanc›n›n yaßam›n› ne yönde etkiledi¤ini ve bu inanc›n askeri hizmetle nas›l çat›ßt›¤›n›
aç›klamas› istenir. Acemi askere vicdani retçi statüsünün tan›n›p tan›nmayaca¤›na
‹sviçre ve Bulgaristan'da oldu¤u gibi çal›ßma bakanl›¤›na ba¤l› bir komisyon,
Slovenya'daki gibi içißleri bakanl›¤› ya da H›rvatistan'da oldu¤u gibi adalet bakanl›¤›
karar verebilir.

Vicdani retçili¤in insan haklar›na dahil edilmesi
2000 y›l›n›n nisan ay›nda Birleßmiß Milletler ‹nsan Haklar› Komisyonu, 1998/77 nolu
karar›nda belirtilen ilkeler uyar›nca oylamaya baßvurmadan 2000/34 nolu karar›n›
kabul etti. Bu kararla ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisi ve Medeni ve Siyasi Haklar
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Sözleßmesinde yer alan düßünce özgürlü¤üyle din ve vicdan özgürlü¤ünün meßru
kullan›m›na uygun olarak kißilere vicdani nedenlerle askeri hizmete karß› ç›kma hakk›
tan›nd›. 1993'te BM ‹nsan Haklar› Komisyonu, vicdani retçili¤in bu Sözleßmenin "ölüme
sebebiyet verebilecek güç kullanmay› zorunlu k›lman›n vicdan özgürlü¤ü ve din ve
inançlar›n› yans›tma hakk›yla çat›ßaca¤›n›" karara ba¤layan 18. maddesinden do¤an
bir hak oldu¤unu kabul etmißti. BM Komisyonu ayr›ca "bu hak kanunen ya da uygulamada
tan›nd›¤›nda ileri sürdükleri nedenlerden ve özel inançlar›ndan dolay› vicdani retçiler
aras›nda ayr›m yap›lmayacakt›r. Ayn› ßekilde vicdani retçiler askeri hizmeti yerine
getirmedikleri için ayr›mc›l›¤a u¤ramayacaklard›r" aç›klamas›nda bulunmußtu.

70 Nolu Kutucuk

BM ‹nsan Haklar› Komisyonunun 1998/77 nolu karar›:
Askeri hizmetin vicdani reddi
Komisyon,(...)
Herkesin yaßama, kißi özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk›n›n yan› s›ra düßünce özgürlü¤ü,
din ve vicdan özgürlü¤ü ve ayr›mc›l›¤a maruz kalmama hakk›na sahip oldu¤unun
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisi ve Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararas› Sözleßmesinde
kabul edildi¤ini kaydederek,(...)
Askeri hizmetin vicdani reddinin dini, ahlaki, etik, insani ve benzeri saiklerden do¤an
inançlardan ve vicdani neden ve ilkelerden kaynakland›¤›n› kabul ederek, (...)
1. ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisi'nin ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleßmesinin 18.
maddelerinde yer alan düßünce özgürlü¤üyle din ve vicdan özgürlü¤ünün meßru
kullan›m›na uygun olarak herkesin vicdani nedenlerle askeri hizmete karß› ç›kma
hakk› oldu¤una dikkat çeker;
2. Baz› Devletlerin vicdani ret vakalar›n› sorußturma yürütmeksizin kabul etmesinden
memnuniyet duyar;
3. Bu tür bir sistemi benimsemeyen Devletleri vicdani ret iddialar›n›n gerçe¤i yans›t›p
yans›tmad›¤›n› saptayacak ba¤›ms›z ve tarafs›z bir karar organ› olußturmaya, bunu
yaparken ileri sürdükleri nedenlerden ve özel inançlar›ndan dolay› vicdani retçiler
aras›nda ayr›m yapmamaya davet eder;
4. Askerlik hizmetinin zorunlu oldu¤u ve böylesi bir karar›n henüz al›nmad›¤›
Devletlere vicdani retçilere itiraz gerekçeleriyle uyumlu, savaßç› de¤il sivil nitelikte,
kamu ç›kar›na yönelik ve cezaland›r›c› olmayan alternatif hizmet imkanlar›
sa¤lamalar› yönündeki tavsiyesini hat›rlat›r;
5. Devletlerin vicdani retçileri askeri hizmetlerini yerine getirmemelerinden dolay›
tekrar tekrar cezaland›rmaktan ve hapis cezas›na maruz b›rakmaktan kaç›nmaya
yönelik tüm tedbirleri almalar› gerekti¤ini vurgular, Devletin hukuk ve ceza sistemi
uyar›nca daha önce suçlu bulundu¤u ya da beraat etti¤i bir suç nedeniyle hiç
kimsenin tekrar cezaland›r›lmamas› ya da sorumlu addedilmemesi gere¤ini hat›rlat›r;
(...).
BM‹HK'nin 1998/77 nolu Karar›
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Alternatif hizmet
Vicdani retçilik statüsünü tan›yan ülkelerin büyük bir k›sm›, askeri hizmetin yerine
alternatif ulusal hizmetlerin yerine getirilebilece¤ini yasalarla hükme ba¤lam›ßt›r. Bu
hizmetler iki farkl› biçimde yap›labilir:

3

Silahl› kuvvetlerde askeri hizmetin silah taß›madan yerine getirilmesi;

3

Hastane, çocuklar ya da engellilere hizmet veren kurumlarda ya da bazen hükümet
d›ß› örgütler ya da hükümetler aras› örgütlerde çal›ßmalar yap›lmas›.

Alternatif hizmetler, askeri hizmetten genellikle daha uzun sürmektedir. Örne¤in,
Fransa'da askeri hizmet yaln›zca 10 ayken alternatif hizmet 20 ay, Avusturya'da 7 ayl›k
zorunlu askerli¤e karß› 12 ay, Bulgaristan'da askerlik hizmeti 6 ayla 9 ay aras›nda
de¤ißirken alternatif hizmet 24 ay olarak ön görülmektedir.

71 Nolu Kutucuk

Alternatif hizmette ‹sviçre örne¤i
Bat› Avrupa ülkeleri aras›nda zorunlu askerli¤i hâlâ kald›rmam›ß olan ülkelerden biri
‹sviçre'dir. Bu konu Anayasan›n 59.1. maddesi, 1995 tarihli Askeri Örgütlenme Yasas›
ve yine 1995 tarihli Askeri Hizmete dair Yasa ile düzenlenir. Askerlik hizmeti, 20-42
yaß aras› tüm erkekleri ve daha üst rütbelerde 55 yaß üstü erkekleri kapsar. Baßlang›ç
olarak dört ay süren hizmet, iki y›lda bir üç haftal›k dönemlerle ve son olarak her y›l
al›nan at›ß e¤itimleriyle devam eder.
1996 tarihli Alternatif Hizmet Yasas›yla etik, ahlaki, felsefi ve dini nedenlerden
kaynaklanan vicdani ret hakk› tan›nm›ßt›r. Sanayi ve Çal›ßma Bakanl›¤›na yap›lan
baßvurular›n kabul edilip edilmeyece¤i gazete ilan›yla al›nan 120 komisyon üyesi
aras›ndan seçilen 3 kißilik bir komisyon taraf›ndan kararlaßt›r›l›r. Askerlik yaß›ndaki
kißilerin yaklaß›k % 5'i vicdani retçi olarak kabul edilir. Vicdani ret baßvurusu kabul
edilmeyen ancak askerlik hizmetini hâlâ yerine getirmek istemeyen kißilerse 4-6 ay
aras›nda hapis cezas›yla karß› karß›ya kal›rlar.
Vicdani retçilerse askeri hizmet yerine sivil hizmet yerine getirmekle yükümlü olurlar.
Bu hizmet, kamu yarar›na çal›ßan herhangi bir özel ya da kamu kurulußunda 450 gün
çal›ßmay› içerir. Hastanelerde, gençlik merkezlerinde, üniversitelerin araßt›rma
kurumlar›nda ya da ormanc›l›kla ilgili ißlerde çal›ß›labilir.
Kaynak: Vicdani Retçiler için Avrupa Bürosu (EBCO),
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Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Zorunlu askerlik hizmeti olmal› m› olmamal› m›?
Ülkeniz ba¤lam›nda zorunlu askerlikle ilgili tüm avantaj ve dezavantajlar›
de¤erlendirin.
Bu çerçevede bu bölümde sözü edilen örnekleri dikkate alarak bunlar›n kendi
ülkenizin koßullar›na ne ölçüde uygun oldu¤unu belirleyin.

Suiistimallere ya da onur k›r›c› muamelelere maruz kalan askerler
Askere al›nan bir kißinin herhangi bir biçimde suiistimale, aßa¤›lanmaya ya da
ßiddete maruz kald›¤› bildirilirse gereken önlemleri bir an önce al›n.
Bu konuda ayr›nt›l› bir sorußturman›n yürütülmesini ve gerekirse yetkili merci
taraf›ndan yapt›r›mlar›n belirlenerek bir an önce uygulanmas›n› temin edin.
Ülkenizde savunma konular›ndan sorumlu Ombudsman bulunmuyorsa bu
makam›n kurulmas›n› ve askerlerin maruz kald›¤› suiistimaller ve onur k›r›c›
muameleleri ele almas›n› gündeme getirin.

Vicdani retçilik statüsü
Vicdani retçilerin ülkenizdeki statüsünü saptay›n ve gerekiyorsa kanundaki yerini
almas›n› ya da mevcut mevzuat›n de¤ißtirilmesini gündeme getirin.
Bu ba¤lamda farkl› ülkelerin bu konuya yaklaß›mlar›n›, yasal düzenlemelerini
ve mevcut durumlar›n› yak›ndan ve güncel olarak takip edin.

Alternatif hizmet
Alternatif hizmetlerin ülkenizdeki yasalarla karara ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n›
saptay›n ve gerekiyorsa kanundaki yerini almas›n› ya da mevcut mevzuat›n
de¤ißtirilmesini gündeme getirin.
Bu ba¤lamda farkl› ülkelerin bu konuya yaklaß›mlar›n›, yasal düzenlemelerini
ve mevcut durumlar›n› yak›ndan ve güncel olarak takip edin.
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28. Bölüm

Silah ve askeri teçhizat
al›m›
Silah al›m politikas›, ulusal güvenlik kavram› ya da savunma stratejisi gibi daha "yüksek
düzeyli" plan ve siyasetlere uygun olarak belirlenmelidir. Silahlanma ve askeri teçhizata
ilißkin her yeni talep, ulusal güvenlik politikalar›na uygunlu¤u ve etkileri dikkate al›narak
incelenmelidir.
Ulusal güvenlik kavram›, savunma yönetimi sürecinde istikrar›n sa¤lanmas›na ve uzun
erimli politikalar›n haz›rlanmas›nda öngörülebilirli¤in artmas›na yard›mc› olur. Ulusal
savunma siyasetinin hedefleriyle savunma sektörüne tahsis edilen kaynaklar›n
uyumlulaßt›r›lmas› ve savunma sektörüyle toplum aras›ndaki dengenin korunmas› bir
zorunluluktur.

Silah al›m›nda ßeffafl›k
Her kurumsallaßm›ß demokraside genelde bütçe olußturma çal›ßmalar› ve özelde silah
tedariki kamuoyu nezdinde ßeffaf ve hesap verilebilir olmal›. Kamusal hesap verilebilirlik
aç›s›ndan öngörülen siyaset, planlar ve bütçelerle silah al›mlar› aras›nda rasyonel bir
ba¤lant› olmal›d›r. Parlamentonun silah al›mlar› konusunda son derece k›s›tl› bir söz
hakk› bulundu¤u ço¤u ülkede bu ne yaz›k ki yerleßmiß bir uygulama de¤ildir.
Parlamento silah al›mlar› için kaynak aktar›rken ya da izin verirken bu al›mlar›n yasal
olup olmad›klar›n› denetlemelidir. Ayr›ca parlamento, Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›
Önleme Anlaßmas› (1968), Antipersonel Kara May›nlar›n›n Kullan›m›, Depolanmas›,
Üretimi ve Transferinin Yasaklanmas› ve Bunlar›n ‹mhas›na ‹lißkin Ottava Sözleßmesi
(1997) ve BM Güvenlik Konseyi kararlar› gibi belirli silahlar›n üretimi, ticareti ve kullan›ma
k›s›tlamalar getiren uluslararas› anlaßma ve düzenlemeleri göz önünde bulundurmal›d›r.
Parlamentolar›n karß› karß›ya kald›¤› bir baßka zorluk da temel savunma teçhizat›na
dair uzun y›llar› kapsayan maliyet hesab›n›n karmaß›k yap›s›d›r. Bu durum, özellikle
çat›ßma sonras› ve gelißmekte olan ülkeleri yegane amaçlar› ellerindeki silahlar› en
yüksek fiyata satmak olan ve demokratik gözetimin gereklerini göz ard› eden iç ve d›ß
silah sat›c›lar› karß›s›nda savunmas›z b›rak›r.
Bu nedenlerden ötürü parlamentolarda silah tedarikiyle ilgilenen özel komisyonlar›n ya
da alt komisyonlar›n kurulmas› yararl› olacakt›r. Böylelikle silah al›m süreçlerinde ßeffafl›k
artt›r›labilir ve yürütme kamu nezdinde hesap verilebilir k›l›nabilir.
Hükümetlerin belli baßl› konvansiyonel silahlara ilißkin (uçak, z›rhl› araç, top, güdüm
ve radar sistemleri, füze ve savaß gemileri gibi) mevcut ve gereksinim duyulan miktarlar›
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net olarak aç›klamak konusunda isteksiz davranmalar›, parlamentolar›n çal›ßmalar›n›
zorlaßt›ran bir etkendir. Hükümetler, küçük ve hafif silahlar olarak adland›r›lan silahlar›n
(kalibresi 100 mm.'den az olan silahlar) stoklar› ve transferlerini kamuoyuna aç›klama
konusunda ço¤unlukla daha da isteksiz davranabilirler.
Hükümet bir silah al›m süreci baßlatt›¤›nda gere¤inden fazla silah al›m› öngören bir
plan›n uygulanarak ülkenin uzun vadede büyük bir külfet alt›na girmesini önlemek üzere
parlamento ile hükümetin birlikte çal›ßmas› arzu edilen bir durumdur. Silah al›m
programlar› di¤er kamu öncelikleri göz ard› edilmeksizin uygulanmal›d›r. Bu nedenle
karar alma süreçlerinde yaln›zca askeri öncelikler de¤il farkl› öncelikler de dikkate
al›nmal›d›r. Parlamento silah al›mlar›n›n toplum üzerinde yaratabilece¤i etki ve mali
yükü ayr›nt›lar›yla de¤erlendirmelidir.
72 Nolu Kutucuk

Parlamenterler silah al›mlar› konusunda neden hassas
olmal›d›rlar?
Öncelikle burada kamu fonlar› söz konusudur;
Yeni silah al›m›na karar vermek yaln›zca bir teknik uzmanl›k ve güvenlik meselesi
de¤ildir. Ayn› zamanda paran›n 'ekme¤e mi silaha m›' yat›r›laca¤›na, silahlara
harcanacaksa hangi silahlara, ne kadar ve niçin harcanaca¤›na karar verme
meselesidir.
Silah al›mlar› ülke için (program›n yaßam çevrimi süresince ortaya ç›kan maliyet
de dahil) uzun ve k›sa vadede mali bir külfete neden olmamal›d›r;
Silah al›mlar›n›n maliyetiyle toplumsal sektörün gereksinimleri aras›nda parlamenter
gözetim yoluyla denge kurulmal›d›r.
Silah al›m süreçlerinin ßeffafl›¤› ve parlamentoya hesap verebilir olmas›
yolsuzluklar›n, kamu fonlar›n›n israf›n›n ve suiistimalinin önüne geçecektir.
Parlamento ve kamunun gözetimi, bölgesel silah al›m› yar›ß›n›n yol açaca¤›
tehlikeleri azaltabilir.

Özel koßullar gizlili¤i meßru k›lar m›?
‹yi yönetißim ve özellikle de ßeffafl›k, ilkeleri silah sat›m› ve al›nmas› dahil kamu
politikas›n›n tüm boyutlar›na rehberlik etmelidir. Bu noktada hangi özel koßullar›n
savunmaya ilißkin karar alma süreçlerinde istisnaya ve dolay›s›yla gizlili¤e yol
açabilece¤inin irdelenmesi ihtiyac› do¤ar.
Silah al›m ve sat›m›na ilißkin kurallar ßeffafl›k ve kamuya hesap verebilirli¤i esas almal›d›r.
Yap›lan anlaßmayla silahlar› alan ya da sa¤layan ülkenin talebiyle karar alma süreçlerine
getirilen gizlilik ilkesinin nedenleri aç›k biçimde ifade edilmelidir. Söz konusu nedenler
anlaßmada bir yolsuzluk ihtimalini do¤uruyorsa bu yöndeki riskler her iki tarafça
belirlenmeli ve gerekli önlemler al›nmal›d›r.
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73 Nolu Kutucuk

Yetersiz ya da mu¤lak silah al›m politikalar› ya da çok gizli
al›m süreçlerinin do¤urabilece¤i sonuçlar
Silah al›m programlar›n›n dayand›¤› gerekçelerin yeterince irdelenmemesi;
Hükümet kararlar›ndaki yanl›ßl›klar›n bölgesel ve ulusal güvenlik için do¤urdu¤u
olumsuz sonuçlar;
Komßu ülkelerdeki endiße ve korkular;
Silah ve orduyla ilgili di¤er tüm al›m kararlar›nda yolsuzluk;
Halk›n silahl› kuvvetlere duydu¤u güvenin bu kurumun itibar›n› kaybetmesine
ve polemiklere sürüklenmesine yol açabilecek denli zedelenmesi.

Silah al›mlar›nda kapsaml› bir karar alma süreci
Büyük silah sistemlerinin tedariki söz konusu oldu¤unda karar alma süreçlerinde aßa¤›da
s›ralanan ilke ve yöntemler dikkate al›nmal›d›r:

3
3

Tehdit de¤erlendirme süreçleri;

3
3

Yeni teçhizat ihtiyac›n›n tespiti;

3
3

Teknik kalite güvence sistemi ve al›m sonras› denetim süreci;

3

Telafi amaçl› önerilerin de¤erlendirilmesi.

Savunma alan›nda uzun vadeli kapasite artt›r›m› kavram›;

Silah tedariki için tahsis edilen bütçe;

Bak›m ve yenileme gibi giderler dahil projenin yaßam çevriminde toplam maliyeti;

Bu aßamalar›n tümünde parlamento taraf›ndan yak›ndan izleme ve inceleme süreçlerinin
güvence alt›na al›nmas› hükümetin karar alma sürecine gölge düßürebilecek israf,
sahtekarl›k ve suiistimal ihtimallerini azaltacakt›r. Gözetim görevlerini etkin biçimde
yerine getirebilmeleri için parlamentolar›n silah tedarik sürecinin tüm aßamalar› hakk›nda
hükümet taraf›ndan bilgilendirilmeyi talep etmeleri gerekmektedir. Dahas› al›m
anlaßmalar›nda parlamentolar da karar hakk›na sahip olmal›d›r. Hollanda parlamentosu,
silah al›m›na ilißkin karar alma sürecinin tüm aßamalar›n›n yasama organ›nca yak›ndan
izlenmesinde örnek olarak incelenebilir (bkz. 74 Nolu Kutucuk).
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74 Nolu Kutucuk

Silah al›m›nda Hollanda'da izlenen politikan›n parlamenter
gözetim boyutu
Hollanda'da silah al›m› konusunda parlamentonun s›k› bir gözetim görevi üstlendi¤i
uzun ve sa¤lam bir siyasi gelenek ve pratik yürürlüktedir. ‹lke olarak 25 milyon euroyu
aßan (yaklaß›k 25 milyon dolar) tüm tedarik kararlar›nda parlamentonun da onay›
al›nmal›d›r. Hükümet (uygulamada savunma plan ve teçhizat›ndan sorumlu olan
Savunma Bakan›) tedarik sürecinin aßamas›na uygun olarak A, B, C ya da D safhalar›ndan
birini seçer. Fazla ayr›nt›ya girmeden ifade etmek gerekirse bu aßamalar, yeni bir silah
sisteminin (ya da mevcut sistemden bir sonrakinin) talep edilmesinden belirli bir
sitemin belirli bir sat›c›dan al›nmas›n› öngören somut bir öneriye kadar uzanabilir.
Tedarik aßamalar›n›n tümünde parlamento al›nacak kararlarda söz sahibidir. Bu
nedenle hükümet bir sistemin tedarikini ya da yenilenmesini öngördü¤ünde ya da
birden fazla sistemin al›m›n› önerdi¤inde parlamento bu talebi reddedebilir ya da
talepte de¤ißiklik yapma yolunu seçebilir. Nihai al›m karar› (al›ma yeßil ›ß›k yak›lmas›)
da reddedilebilir ya da de¤ißtirilebilirse de bu s›k görülen bir durum de¤ildir. Tüm bu
aßamalar süresince hükümetin niyetleri A, B, C ve D olarak an›lan ve parlamentoda
görüßülen süreçlerin etkisinde kal›r.
100 milyon euroyu aßan projeler içinse "Büyük Projeler" olarak adland›r›lan ve
parlamentoya daha s›k ve ayr›nt›l› raporlar sunulmas›n› ßart koßan daha farkl› bir süreç
uygulan›r. Buna örnek olarak Hollanda hükümetinin Amerikan F-16'lar›n yerini alan
Müßterek Taarruz Uçaklar›n›n (Joint Strike Fighter) gelißtirilmesine kat›lma girißimi
verilebilir. Ayr›ca "Air Mobile Brigade" gibi baßka büyük projelerden de bahsetmek
mümkündür.
Tüm bunlar›n ›ß›¤›nda projelerin mali s›n›r› ve fazlas›yla teknik konularda parlamenter
gözetimin ne düzeyde ayr›nt›l› ve etkin yürütülebilece¤i tart›ß›lsa da Hollanda'daki
mevcut durumun büyük ölçüde tatmin edici oldu¤u söylenebilir. Parlamenterler bu
çerçevede hükümetin kendilerine sundu¤u bilgilerin nitelik ve tarafs›zl›¤›n› sorgulamakta
ve baz› durumlarda örne¤in ba¤›ms›z bir savunma kurulußu taraf›ndan da bilgi
verilmesinin gereklili¤ini gündeme getirmekteler. Son olarak sanayiciler ve lobi
üyelerinin silah al›mlar›ndaki rolü ve meclis komisyonu üyeleriyle olan ilißkileri
tart›ßmaya aç›lmakta. Ancak bu alanda ßimdiye kadar herhangi bir skandal ya da
önemli olay meydana gelmedi.
Kaynak: Jan Hoekema, Hollanda parlamentosu eski üyesi, 2002

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Silah al›mlar›n›n gözetimi
Silah al›mlar›n›n parlamento taraf›ndan gözetimi yasalarla hükme ba¤lanmal›d›r.
Güvenlik sektörünün parlamenter gözetiminin silah al›m sürecinin hiçbir boyutunu
ihmal etmeyecek denli kapsaml› olmas›n› ve ßu konular› mercek alt›na almas›n›
temin edin:

Í

174

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

- güvenlik gereksinimleri;
- bölgede silahlanma yar›ß›na yol açabilecek olas› negatif tepkiler aç›s›ndan
bölgesel siyasi sonuçlar;
- projelerin k›sa ve uzun vadede bütçeye getirece¤i yük, ve
- sanayi sektörüne olas› etkileri.

Silah tedarik süreçlerinde ßeffafl›k ve hesap verebilirlik
Silah ve askeri teçhizat al›m› süreçlerinde parlamentonun söz hakk› olmas›n›
temin edin.
Konvansiyonel silahlar (uçak, z›rhl› araç, top, güdüm ve radar sistemleri, füze
ve savaß gemileri gibi) ve daha küçük silahlar›n (kalibresi 100 mm.'den az
olanlar) mevcut stoklar› ve teknik özelliklerinin yan› s›ra yeni silah al›m›n›n
gerekçeleri hakk›nda parlamento ya da ilgili komisyona gerekti¤inde ayr›nt›l› ve
güncel raporlar sunulmas›n› talep edin.
Parlamentonun savunmaya ilißkin uzun vadeli kapasite artt›r›m› kavram› hakk›nda
bilgilendirilmesini temin edin.
Silah al›m anlaßmalar›ndaki gizlilik ilkesinin parlamento ya da ilgili komisyon
taraf›ndan ele al›nmas›n› ve bunun yasayla öngörülen ve askeri gizlili¤e zarar
vermeksizin hesap verilebilirli¤i güvence alt›na alan süreç dahilinde yap›lmas›n›
temin edin.

Silah al›mlar›n›n etki analizi
Silah tedarik plan›n›n güvenlik siyasetiyle uyumlu olup olmad›¤›n› inceleyin.
Ülkenizin ekonomik ve toplumsal gelißimi ve istikrar›n› etkileyecek dengesizliklerin
önüne geçebilmek amac›yla parlamentonun yap›lacak silah al›mlar›n›n mali
yükünü de¤erlendirmesini ve bunu yaparken di¤er kamu ihtiyaçlar› ve toplumsal
öncelikleri de göz önünde bulundurmas›n› temin edin.
Gere¤inden fazla silah tedariki öngören kararlar›n al›nmas›n› önlemek için
parlamentonun baßvurabilece¤i yöntemlerden yararlan›n. Parlamento planlar›n
rasyonel olmas›n› ve uzun vadede ülke için mali bir külfet olußturmamas›n›
temin etmelidir.

Silah tedarik planlar›n›n denetimi
Savunma politikas› ve planlar›, savunma bütçesi ve silah ve askeri teçhizat al›m›
için yap›lan harcamalar›n birbiriyle uyumlu olup olmad›¤›n› yak›ndan takip edin.
Silah al›m anlaßmas›n›n yürürlü¤e girmesinin ard›ndan silah sistemlerinin yaßam
çevriminin en az üç aßamas›nda al›m sonras› performans denetimleri yap›n.

Silah tedarikinden sorumlu parlamento komisyonu
Silah tedarikinden sorumlu bir parlamento komisyonu ya da alt komisyon mevcut
de¤ilse kurulmas›n› sa¤layarak siyaset planlama, mali planlama ve denetimle
savunma sanayi, araßt›rma ve gelißtirme aras›ndaki ba¤lant›n›n önemine dikkat
çekin.
Bu ba¤lamda di¤er parlamentolarda bu amaçla kurulmuß organlar›n görevleri,
prosedürleri ve getirdikleri sonuçlar hakk›nda bilgi talep ederek bu bilgileri
inceleyin.
Parlamentonuzdaki silah tedarikinden sorumlu komisyonun uzman bilgisi ve
tavsiyesinden yararlanmas›n› temin edin.
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29. Bölüm

Silah ticareti ve nakli
Parlamento silah ticaretinin ve silah transferlerinin gözetiminde önemli bir role sahiptir.
Silah tedarikini düzenleyen kural ve prosedürler, ulusal tedarik yasalar›n›n, ulusal bütçe
ve maliye kanunlar›n›n ya da anlaßmazl›klar›n halline dair yasalar›n getirdi¤i hükümlerle
uyumluluk göstermelidir. Silah ticareti ve transferine yönelik yol gösterici ilkeler ve
bunlara ilißkin yasal çerçeve ßeffafl›k ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanmal›d›r.
75 Nolu Kutucuk

Silah transferinin tan›m›
Silah transferi, genel olarak devletlerin ve devlet d›ß› aktörlerin silah almak ya da satmak
amac›yla yürüttükleri faaliyetlerin bütünü olarak adland›r›l›r. Silah ticareti, silahlar›n
sat›ß›, ticareti ve al›m›n›n yan› s›ra hibesini kapsar.

Silah ticareti ve transferine ilißkin belirlenen ulusal
politikalar
3

Hükümet, silah sat›ß› hakk›ndaki mevzuat ve politikas›n› ortaya koymal› ve
onaylanmas› için parlamentoya göndermelidir. Söz konusu politika konvansiyonel
silahlar›n sat›ß›na yönelik yol gösterici ilkeleri tan›mlamal› ve özellikle de ßu
hususlar dikkate al›narak belirlenmelidir:

3

Konvansiyonel silahlar›n ithalat ve ihracat›, ilgili parlamento komisyonunun
gözetimine tabi olmal›d›r;

3

Silah ticaretine dair düzenlemeler BM Þart›, uluslararas› hukuk ya da BM silah
ambargolar›n›n ilkeleriyle uyumlu olmal› ve silahlar› sat›n alan ülkenin ekonomik,
siyasi, etik ve güvenlikle ilgili kayg›lar›n› dikkate almal›d›r;

3

Dürüstlük ve hesap verebilirli¤in güvence alt›na al›nmas› için karar alma süreçlerinde
ßeffafl›k ilkesi göz ard› edilmemelidir.

3

Ahlaki olmayan silah sat›ßlar›n›n önlenmesine yönelik mekanizmalar Birleßmiß
Milletler ya da di¤er teßkilatlar›n yapt›klar› tavsiyeler ve di¤er ülkelerdeki en iyi
uygulamalar örnek al›narak haz›rlanan yasalarla hükme ba¤lanmal›d›r. Silah sat›c›
ve al›c›lar› aralar›nda bir ilke birli¤ine varmal›d›r.

3

Parlamento, sat›lan silahlar›n özellikleri ve türleri itibariyle al›c› ülkenin
parlamentosunun da onaylad›¤› savunma gereksinimleriyle gerçekten örtüßüp
örtüßmedi¤ini kesinlikle belirlemelidir.

176

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

3

Silah sa¤layan ülkenin parlamentosu, al›c› ülkelerin insan haklar› ve temel
özgürlüklere riayet edip etmedi¤ini ve silah tedariki kararlar›nda etkin bir hesap
verilebilirlik sürecinin yürürlükte olup olmad›¤›n› araßt›rmal›d›r;

3

Parlamento, yap›lan silah sat›ß›n›n bar›ß› tehlikeye düßürmemesini, bölgesel gerilim
ya da silahl› çat›ßmalar› ßiddetlendirmemesini, bölgede silah al›m yar›ß›na yol
açmamas›n›, bölgeyi istikrars›zl›¤a sürükleyebilecek silah sistemleri ya da küçük
ve hafif silahlar›n kullan›m›yla bölgesel istikrars›zl›¤› körüklememesini güvence
alt›na almal›d›r. Parlamento savunma komisyonlar› istikrara yönelik tehditler
hakk›nda bölgesel bir diyalog baßlat›rsa aß›r› silah al›mlar› ve yolsuzlu¤a yola
açan gizlilik ilkeleri de bölgesel düzeyde tart›ßmaya aç›lm›ß olur.

3

Belirli bir ülkeye sat›lan silahlar›n ithalat anlaßmas›n›n maddelerine ayk›r› amaçlarla
baßka ülkelere ihraç edilmesi ya da yönlendirilmesini önlemek için gerekli
mekanizmalar yürürlü¤e konulmal›d›r.

Ulusal silah sat›ß süreçlerinin ba¤›ms›z tetkik ve gözetime tabi olmas›n› güvence alt›na
alabilmek amac›yla parlamento yasal yetkilerle donat›lm›ß ba¤›ms›z bir denetim organ›
ve prosedürünü yürürlü¤e koymal›d›r. Denetim ve gözetim faaliyetleri parlamentonun
belirledi¤i ilkeler ve kurallar çerçevesinde yürütülmelidir. 76 nolu Kutucukta silah ticareti
hakk›ndaki ulusal politikalarla ilgili uluslararas› düzenlemeler ve kurallardan yer
verilmektedir.
76 Nolu Kutucuk

Silah transferine ilißkin bölgesel düzenlemeler
Avrupa Silah Sat›ß› Þartlar› Yasa Tasar›s›
Avrupa Birli¤i Konseyi 8 Haziran 1998'de kabul etti¤i yasayla Avrupa Birli¤i üyesi
ülkelerden insan haklar› ihlallerinin yo¤un olarak yaßand›¤› istikrars›z bölgelere silah
ak›ß›n› önlemeyi hedefledi. AB ülkeleri, birçok sivil toplum örgütünün sorumlu ve bir
bilinçli bir silah ticareti politikas› benimsenmesi için hükümetler üzerinde yaklaß›k
sekiz y›l boyunca sürdürdü¤ü bask›lar›n ard›ndan bu karar› almaya yöneldi. Silah
sevkiyat› konusunda hassas davran›lmas› gereken ülkelerin s›raland›¤› bu yasa tasar›s›,
silahlar›n nihai kullan›m amaçlar›yla ilgili hükümlerin denetlenmesi ve do¤rulanmas›
sisteminin yan› s›ra ihracat lisanslar›n›n kabul ya da reddedilmesi hakk›nda karß›l›kl›
bilgi paylaß›m› ve dan›ßma sisteminin olußturulmas›n› karara ba¤lad›.
Silah Sat›ß› Þartlar› Yasa Tasar›s›, taraf ülkeler için ba¤lay›c› nitelikte de¤ildir ve
ülkelerin buna uymamas› durumunda hesap vermelerini sa¤layacak bir mekanizma
öngörmez. Bu nedenle insan haklar› ihlallerinin yaßand›¤› ülkelere yap›lan ihracat›n
s›n›rl› tutulmas› ve ikili dan›ßma mekanizmalar› yoluyla söz konusu ülke üzerinde
bask› olußturulmas› görevi, s›k› ihracat mevzuatlar› olan devletlere düßmektedir.
Yasa tasar›s›nda üye ülkelerin silah ihracat› konusunda dikkate almas› gereken sekiz
k›stas belirlenmißtir:
1) "AB üyesi ülkelerin uluslararas› taahhütlerine özellikle BM Güvenlik Konseyi
taraf›ndan kabul edilen yapt›r›mlara riayet edilmesi (...)

Í
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2) Silah ihracat›n›n yap›ld›¤› ülkede insan haklar›na sayg› gösterilmesi (...)
3) Al›c› ülkenin iç siyasi durumu (gerilim ya da silahl› çat›ßma yaßanmas› gibi) (...)
4) Silah talebinde bulunan ülkenin ihracat lisans›n› bir baßka ülkeye karß› sald›r›
amaçl› kullanmas› ya da güç kullanarak toprak talebinde bulunmas› riski varsa
üye ülkeler söz konusu ihracat lisans›n› tevdi etmeyeceklerdir (...);
5) üye ülkelerin, d›ß ilißkileri üye devletlerden birinin sorumlulu¤unda olan topraklar›n
ve dost ve müttefik ülkelerin ulusal güvenlikleri (...)
6) Silah al›m talebinde bulunan ülkenin uluslararas› toplulu¤a karß› davran›ßlar› ve
özellikle terörizme karß› tavr›, kurdu¤u ittifaklar›n nitelikleri ve uluslararas› hukuka
riayeti (...)
7) Al›nan silah ya da teçhizat›n al›c› ülke taraf›ndan farkl› amaçlarla kullan›lma ya
da uygun olmayan koßullar alt›nda bir baßka ülkeye ihracat› riskinin bulunmas›
(...)
8) Silah ihrac›n›n al›c› ülkenin teknik ve ekonomik kapasitesiyle uyumlu olmas› (...)"
Kaynak: http://europa.eu.int

Amerika Devletleri Örgütü ve silah transferleri
Amerika k›tas› ülkeleri için bölgesel silah ticaretinin ßeffafl›¤›, Amerika Devletleri
Örgütü'nün (OAS) 19 üyesi aras›nda konvansiyonel silahlar›n transferine dair bir
anlaßman›n imzalanmas›yla gelißme kaydetti. OAS Genel Kurulu'nun Guatemala
City'deki toplant›s›nda kabul edilen Konvansiyonel Silahlar›n Al›m›nda Þeffafl›¤a ‹lißkin
Amerika Ülkeleri Konvansiyonu, anlaßmay› imzalayan devletlerin önemli silah ihracat
ve ithalatlar› hakk›nda y›ll›k bilgiler sunmalar›n› gerektirmekte.
Sözleßmenin III. maddesine göre "Taraf devletler bir önceki y›lda gerçekleßtirdikleri
konvansiyonel silah ihracat ve ithalat› hakk›nda Emanetçiye y›ll›k raporlar sunarak
ald›klar› konvansiyonel silahlar›n ithal edildi¤i ülke, miktar› ve türü hakk›nda; silah
satmalar› durumunda al›c› ülke, silahlar›n miktar› ve türü hakk›nda bilgi vereceklerdir.
Taraf devletler ayr›ca konvansiyonel silahlar›n ad ve modelleri gibi gerekli gördükleri
ek bilgileri raporla birlikte sunabilirler (...)". Buna ek olarak taraf devletler silah al›m›
yap›p yapmad›klar›n› ve ithalat ya da üretim yoluyla edindikleri konvansiyonel silahlar›
birbirlerine bildireceklerdir (madde IV).
Kaynak: http://www.oas.org, 2002

Uluslararas› silah ambargolar›na riayet
Yapt›r›mlar, uluslararas› toplulu¤un uluslararas› hukuku, bar›ß ve güvenli¤i tehdit eden
bir devletin davran›ßlar›n› tasvip etmedi¤ini ifade etmek için baßvurdu¤u araçlardand›r.
Yapt›r›mlara ilißkin yasal çerçeveyi olußturan BM Þart›n›n 41. maddesine dayanarak
BM Güvenlik Konseyi uluslararas› bar›ß ve güvenli¤i yeniden sa¤lamak üzere üye
ülkeleri silaha baßvurmadan harekete geçmeye ça¤›rma yetkisine sahiptir. 1945'ten
1990 y›l›na kadar geçen sürede BM Güvenlik Konseyi yaln›zca iki ülke üzerinde yapt›r›m
uygulad›. 1990'dan bu yana ise 12 kez yapt›r›mlara baßvurdu.

178

PAB ve DCAF - Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi, 2003

Bu ba¤lamda silahlar›n son olarak nerede kullan›laca¤›n› belirten bir "nihai kullan›m
sertifikas›" talep etmek, parlamentonun silah transferlerine lisans vermede kullanabilece¤i
yararl› bir araç olabilir. Ne var ki bugüne kadar söz konusu sertifikalar›n da fazlas›yla
suiistimal edildi¤i gözlemlendi.

Birleßmiß Milletlerin olußturdu¤u konvansiyonel
silahlar kay›t sistemi
Birleßmiß Milletler Genel Kurulu taraf›ndan 6 Aral›k 1991'de Kabul edilen 46/36 L
numaral› ve "silahlanmada ßeffafl›k" adl› karar Birleßmiß Milletler Genel Sekreterinin
BM'nin merkezi olan New York'ta olußturaca¤› konvansiyonel silahlara ilißkin evrensel
ve ayr›ms›z bir kay›t sistemiyle uluslararas› silah transferleri hakk›ndaki verilerin yan›
s›ra üye devletlerin askeri mühimmatlar›, üretim yoluyla edindikleri silahlar ve ilgili di¤er
politikalar› hakk›nda verdikleri bilgilerin kay›t alt›na al›nmas› karara ba¤land›.
1992'de yürürlü¤e giren kay›t sistemi, tank, z›rhl› muharebe arac›, büyük kalibreli top
sistemleri, savaß uçaklar›, taarruz helikopterleri, savaß gemileri ve füze sistemleri olmak
üzere konvansiyonel silahlar›n 7 kategorisini kapsamaktad›r. Genel Sekreter, 110
hükümetin bu kay›t sistemi dahilindeki konvansiyonel silahlar›n ithalat ve ihracat›
hakk›nda sa¤lad›¤› bilgi ve verileri içeren raporlar›n› düzenli olarak Genel Kurula
sunmaktad›r. Raporda ayr›ca hükümetlerin üretim yoluyla edindikleri silahlar ve mevcut
askeri mühimmatlar› hakk›nda verdikleri bilgilere de yer verilmektedir. Bkz.
http://disarmament.un.org/cab/register.html.

"Ak›ll› yapt›r›mlara" olan gereksinim
BM Genel Sekreteri, geniß kapsaml› ekonomik yapt›r›mlar› "kaba araçlar" olarak niteledi.
Söz konusu yapt›r›mlar her koßulda baßar› olmamalar›n›n yan›nda genellikle komßu
ülkelerle hedef ülkenin s›radan yurttaßlar›na da zarar vermektedir. Bu nedenle art›k
daha ak›ll› ve dar kapsaml› yapt›r›mlara gereksinim duyuldu¤u düßünülmektedir. Silah
ambargolar›, mali ambargolar ve seyahat ambargolar› bu tür ak›ll› yapt›r›mlar aras›nda
say›labilir. Bu ince ayarl› yapt›r›mlarla ülkenin rejimi ve yönetici kesimi hedef al›n›rken
s›radan yurttaßlar ya da muhalefet güçleri zarar görmemektedir. Ancak ak›ll› yapt›r›mlar›n
uygulanmas›n›n oldukça zor oldu¤u ve tam anlam›yla baßar›l› olamayabilece¤i de gün
›ß›¤›na ç›kt›. Dolay›s›yla zamanla gelißtirilerek daha mükemmel hale getirilmeleri
gerekmektedir (bkz. 77 Nolu Kutucuk).
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77 Nolu Kutucuk

Silah ambargolar›n›n "ak›ll›" hale getirilmesi: Parlamentolar›n
katk›s› ne olabilir?
Silah ihracat› yapan ülkelerin parlamentolar› aßa¤›da s›ralanan ßartlar›n yerine
getirilmesini güvence alt›na almal›d›r:
Konuya ilißkin idari yol gösterici ilkeler ve düzenlemeler de dahil BM silah
ambargolar›n›n ihlalini suç sayan mevzuat›n yürürlükte olmas›;
Hükümet içi koordinasyonun sa¤lanmas› ve ambargo uygulamalar›nda öncülük
edecek bakanl›¤›n belirlenmesi;
Þüpheli sevkiyatlar›n, al›c›lar›n, transit yollar›n ya da simsarlar›n saptanmas›
amac›yla bakanl›klar ve hükümetler aras›nda bilgi ve istihbarat paylaß›m›;
Ambargo uygulanan mallar›n tam listesi;
Ambargo karar›n› aç›k biçimde ihlal eden sevkiyatlar›n yap›ld›klar› yere geri
gönderilmesi yerine sevkiyata el koyma yetkisinin tan›nmas›;
Yasa d›ß› silah transferlerinden elde edilen kazançlar›n dondurulmas›n› ya da
kazançlara el koyulmas›n› öngören hükümler;
Belirlenenden baßka bir var›ß noktas›na yönlendirilme riski bulunan sevkiyatlar›n
takibi ve sorußturulmas›.
Kaynak: BICC'nin internet sitesinden yararlan›lm›ßt›r www.bicc.de, 2002

So¤uk Savaß y›llar›n›n miras›: Silah fazlas› ve
transferi
So¤uk Savaß tüm dünya çap›nda ordular›n küçülmesine, milyonlarca silah›n ihtiyaç
fazlas› ve at›l hale gelmesine yol açt›. Dünya çap›nda ihtiyaç fazlas› silahlar›n ne
yap›laca¤› konusunda tutarl› bir uygulaman›n olmamas›, milyonlarca silah›n hükümetlerden
hükümetlere ya da hükümetlerden devlet d›ß› gruplara herhangi bir kamu denetimine
u¤ramadan aktar›lmas›yla sonuçland›. Aç›kças› bu silahlar›n birço¤u çal›nt› silah
depolar›na yönlendirildi ya da do¤rudan güvenli olmayan cephaneliklerden çal›nd›.
1990'larda al›n›p sat›lan belli baßl› konvansiyonel silahlar›n yaklaß›k beßte ikisi bu fazla
silah stoklar›ndan geliyordu. 90'larda uluslararas› silah ticaretine damgas›n› vuran bir
olgu olarak bu silah fazlas›n›n temel nedeni, eski Sovyet blokuna ait geniß cephaneliklerin
birdenbire merkezi kontrolün d›ß›na ç›kmas›yd›. Bu ülkelerdeki çetin ekonomik koßullar
ve devasa boyuttaki silah fazlas› bu silah cephaneliklerini ivedi mali gereksinimleri
karß›lamak üzere kullan›lan sa¤lam bir döviz kayna¤› haline getirdi. Öte yandan ßu da
bir gerçek ki sat›ßlar›n ço¤u buralardaki siyasal liderlikle ba¤lant›l› olan ya da olmayan
suç ßebekeleri taraf›ndan organize edildi. Ancak cephaneliklerini gelir kayna¤›na
dönüßtürme konusunda eski Sovyet bloku ülkeleri yaln›z de¤ildiler; birçok gelißmekte
olan ve gelißmiß ülke de ayn› yolu izledi.
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78 Nolu Kutucuk

Fazla silahlar›n ticareti: Silahs›zlanman›n olumsuz bir yan
etkisi
"Birinci el silah ticaretinde düßüß gözlemlense de istatistikler ikinci el silah fazlas›
ticaretinin rekor düzeyde oldu¤unu gösteriyor. Bir dizi faktör bu silah fazlas› transferini
etkilemektedir. Silahs›zlanma anlaßmalar›, ateßkesler ve asker konußland›rmalar›ndaki
azalma dünya çap›nda toplamda 165.000'e ulaßan konvansiyonel silah sto¤u yaratt›.
Yaln›zca 1990-95 y›llar› aras›nda bu silahlar›n 18.000 tanesi ya ihraç edildi ya da el
de¤ißtirdi. Art›k silahlar›n ticareti ilk olarak 1994'te yeni silah ticaretini aßt›. Bu tarihten
itibaren ikinci el silahlar daha düßük fiyatlarla sat›l›r ya da yard›m programlar›yla
do¤rudan hibe edilir hale geldi. Çat›ßma alanlar›na do¤ru yay›lan ve bölgesel silahlanma
yar›ß›n› besleyen bu silah ticareti, silahs›zlanman›n istenmeyen bir sonucudur."
Kaynak: Herbert Wulf, 1998, Bonn International Centre for Conversion www.bicc.de

Þuras› aç›k ki silah alan ülkeler, daha zay›f bir parlamento gözetim sistemi bulunan ve
nispeten yoksul ülkelerdir. 1990'l› y›llarda en az›ndan 90 ülke silah fazlas› ithalat›
yapmaktayd›. Küçük silahlar›n daha s›k› biçimde denetlenmesi ve hükümet ve ordunun
küçük silah ve mühimmattaki kay›plar ve h›rs›zl›klar hakk›nda parlamentoya y›ll›k raporlar
sunmas› ulusal yasalarla zorunlu k›l›nmal›d›r. Küçük silah fabrikalar›n›n askeri olmayan
mallar üreten fabrikalara dönüßtürülmesi için gereken ad›mlar at›lmal›d›r.
Dünya çap›nda toplam silah transferlerinin beß y›ll›k hareketli ortalama düzeyinde 19972001 y›llar› aras›nda düßüß yaßand›. Bu düßüß büyük oranda 1997-2001 döneminde
en büyük silah sat›c›s› olan ABD'nin sevkiyatlar›ndaki azalmadan ileri geliyordu. Nitekim
ABD sevkiyatlar›nda 1998'den bu yana % 65 oran›nda bir düßüß görülmekte. Bu
dönemdeki ikinci büyük silah sa¤lay›c›s› ise Rusya'yd›. 2000-2001 y›llar› aras›nda silah
transferlerinde % 24 art›ß olmas› Rusya'y› 2001'de en büyük silah sat›c›s› haline getirdi
(Kaynak: SIPRI Yearbook 2002).
Silah al›m›n› 2000 y›l›na oranla 2001'de % 44 artt›ran Çin, silah alan ülkeler aras›nda
baß› çekti. Hindistan silah ithalat›n›n % 50 artmas›yla birlikte 2001'de en büyük üçüncü
silah al›c›s› oldu. 1997-2001 aral›¤›nda en çok silah alan di¤er ülkeler aras›nda Suudi
Arabistan, Tayvan ve Türkiye bulunuyordu (Kaynak: SIPRI Yearbook 2002).
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79 Nolu Kutucuk

Küçük silah ticaretinin tahmini de¤erleri
"Küçük silahlar›n mevcut üretim hacmi So¤uk Savaß›n son y›llar›na göre oldukça
azalm›ß olsa da hali haz›rda bu silahlar›n milyonlarcas› üretilmeye devam ediyor (...).
Askeri mühimmatlar da dahil olmak üzere 2000 y›l› silah üretim de¤erlerinin küresel
düzeyde en az›ndan 4 milyar dolara karß›l›k geldi¤i tahmin ediliyor. Hacim olarak
ise 2000'de yaklaß›k 4.3 milyon küçük silah›n üretildi¤i tahmin edilirken bu rakam
So¤uk Savaß s›ras›ndaki y›ll›k ortalama üretime oranla % 30'luk bir düßüßü ifade
ediyor."
"Yeni küçük silahlara olan talep azal›rken (...) piyasa arz›n›n artt›¤›na tan›k olunmakta"
(...).1980'lerde 196 olan silah ßirketi say›s› yirmi y›ldan az bir sürede üç kat›na ç›karak
günümüzde 600'ü aßt›".
(...) Mallar›n› herhangi bir ülkeye, herhangi bir yerde ve fiyata satmaya can atan küçük
silah üreticisi ßirket ve ülkelerin say›s›n›n artmas›, otoriter yönetimlerin, devlet d›ß›
aktörlerin, terörist ve suçlular›n daha önce hiç olmad›¤› kadar yeni, gelißkin ve ölümcül
silahlar elde etmelerinin kolaylaßmas› anlam›na geliyor. Bu nedenle küçük silah
üretiminin hükümetler taraf›ndan denetimi uluslararas› düzeyde acil bir güvenlik
sorununa dönüßtü."
Kaynak: Küçük Silahlar Araßt›rmas› 2001, Oxford University Press

80 Nolu Kutucuk

Küçük ve hafif silahlar›n yasad›ß› ticaretine karß› BM Eylem
Program›: Parlamenterler için can al›c› noktalar
"Küçük ve hafif silahlar›n (KHS) yasad›ß› ticaretinin engellenmesi, onunla mücadele
edilmesi ve ortadan kald›r›lmas› için Birleßmiß Milletler Yasad›ß› Küçük ve Hafif Silahlar
Konferans›'na (Temmuz 2001, New York) kat›lan devletler, ulusal, bölgesel ve küresel
düzeyde bir dizi siyasal girißimde bulunmay› kararlaßt›r›ld›lar.

Ulusal Düzeyde
devletlerin yetki alanlar›na giren bölgelerde küçük ve hafif silahlar›n üretimi,
ihracat›, ithalat›, transit geçißi ya da yeniden transferi üzerinde etkin bir denetim
kurmay› sa¤layacak yeterli kanunlar›n, düzenlemelerin ve idari prosedürlerin
bulunmad›¤› yerlerde yürürlü¤e konulmas›,
yasad›ß› silahlar›n yasad›ß› üretimi, ticareti, stoklanmas›, transferi, elde
bulundurulmas›n›n yan› s›ra bu silahlar›n al›m› için finansman sa¤lanmas›
faaliyetlerine kar›ßan kißi ve gruplar›n belirlenmesi, ilgili yasalar uyar›nca bu kißi
ve gruplar aleyhine yasal ißlem baßlat›lmas›;
lisansl› üreticilerin üretim sürecinin ayr›lmaz bir parças› olarak küçük ve hafif
silahlar›n her birinin üzerine uygun ve güvenilir marka ißaretlerini koymalar›n›n
sa¤lanmas›;
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devletlerin yetki alanlar›na giren bölgelerde KHS'lerin üretimi, elde bulundurulmas›
ve transferine ilißkin kapsaml› ve güvenilir kay›tlar›n mümkün oldu¤unca uzun
bir müddet saklanmas›n›n sa¤lanmas›;
devlet taraf›ndan elde tutulan ve da¤›t›m› yap›lan tüm KHS'lerin sorumlulu¤unun
üstlenilmesi ve bunlar›n takibi için etkin önlemlerin al›nmas›;
KHS'lerin ihracat› ve transit geçißi üzerinde etkin bir denetim kurmay› sa¤layacak
yeterli kanunlar›n, düzenlemelerin ve idari prosedürlerin kabul edilmesi;
Devletlerin ithal etmiß olduklar› KHS'leri yeniden ihraç etme haklar›na zarar
vermeksizin silah transferinin yap›lmas›ndan öncelikle ikili anlaßmalar uyar›nca
silahlar›n ilk ihracatç›s› olan ülkenin bu konuda haberdar edilmesi için gereken
tüm çaban›n gösterilmesi;
KHS sat›c›lar›n›n faaliyetlerini düzenleyen uygun ulusal yasa ya da idari
prosedürlerin yürürlü¤e konulmas›;
Birleßmiß Milletler Güvenlik Konseyinin silah ambargosu kararlar›n› ihlal eden
herhangi bir faaliyete karß› gereken tüm önlemlerin al›nmas›;
Ele geçen, el koyulan ve toplanan KHS'lerin imha edilmesinin temin edilmesi;
Polisin, silahl› kuvvetlerin ya da KHS'leri bulundurmaya yetkili di¤er kurumlar›n
bu silahlar›n stoklar›n›n yönetimi ve güvenli¤iyle ilgili yeterli ve ayr›nt›l› standartlar
ve prosedürler olußturdu¤undan emin olunmas›;
Mümkün olan her yerde etkin silahs›zlanma, terhis ve reentegrasyon programlar›n›n
gelißtirilmesi ve uygulanmas›;
Silahl› çat›ßmalardan etkilenen çocuklar›n özel gereksinimlerine e¤ilinmesi (...)"
Kaynak: BM Silahs›zlanma ‹ßleri Bölümü,
http://www.un.org/Depts/dda, 2002

Yukar›da bahsedilen So¤uk Savaß sonras› gelißmeler nedeniyle silah ihracat kontrolü
prosedürlerinde gittikçe büyüyen ßeffafl›k ve hesap verilebilirlik sorunu, birçok ülkede
parlamentolar›n ne yapabilecekleri ve yapmalar› gerekti¤i konusunda önemli tart›ßmalara
yol açt›.
81 Nolu Kutucukta bu konuda AB üyesi ülkelerde al›nan önlemlerden örnekler verilmekte.
Þeffafl›k ve hesap verilebilirli¤in önemi hakk›nda artan bilinç düzeyi bu devletlerde silah
ihracat›n›n parlamenter gözetiminde hat›r› say›l›r gelißmelere yol açm›ß olsa da birçok
ülkede durum mükemmel olmaktan hâlâ çok uzak.
81 Nolu Kutucuk

Silah ihracat›n›n denetiminde parlamentonun rolü: AB
ülkelerinde ßeffafl›k ve hesap verilebilirlik
Avusturya: Avusturya yasalar›nda parlamenterlere gereken bilgilerin ifßa edilmesine
ilißkin bir madde bulunmamaktad›r.
Belçika: 1991'de kabul edilen bir yasayla silah transferleri hakk›nda hükümetin
parlamentoya y›ll›k raporlar sunmas› zorunluluk haline getirildi. Yasada silah ihracat›
lisans› alan kißilerin ve bu lisanslar›n kimler için al›nd›¤›n›n incelenmesi hakk›nda bir
hüküm bulunmamaktad›r. Oysa ihracatlar›n Silah Sat›ß› Þartlar› Yasa Tasar›s›na ayk›r›
olmamalar› aç›s›ndan bu hükümler kilit önemdedir.
Danimarka: Danimarka yasalar›nda silah ihracat›n›n parlamentoda görüßülmesi ya da
konunun demokratik gözetimi için bir denetim arac›n›n belirlenmesi yer almamaktad›r.
Ancak kamuoyu bask›s›n›n artmas› üzerine adalet bakanl›¤›, silah ihracat› hakk›nda
ihracat›n denetimi, rakamsal de¤eri ve yap›ld›¤› ülkeleri kapsayan bir baßlang›ç raporu
haz›rlamak için çal›ßmalara baßlad›.
Í
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Finlandiya: Savunma bakanl›¤› ßimdiye kadar Silah Sat›ß› Þartlar› Yasa Tasar›s›na uygun
olarak savunma teçhizatlar›n›n ihracat›na ilißkin iki adet y›ll›k rapor kaleme ald›.
Raporlar ßeffafl›¤›n artmas›na katk›da bulunacak denli geniß kapsaml› haz›rlanm›ß
olsa da silah transferleri konusu Finlandiya parlamentosunda düzenli olarak
görüßülmemektedir.
Fransa: Frans›z parlamentosu hükümetin sundu¤u y›ll›k raporunda küçük silahlar,
polis ve güvenlik donan›m›, çift kullan›ml› ekipman ve her türlü askeri ißbirli¤i gibi
konularda daha ayr›nt›l› ve aç›kl›k getirici bilgiler sunmas›n› talep etmekte. Tabi buna
ek olarak parlamentoda hükümet raporlar›n›n daha fazla tart›ß›lmas› gerekiyor.
Almanya: Silah ihracat› hakk›nda ilk rapor 2000'de yay›mland›. Bir sonraki raporun
de¤erlendirilmesinde Savunma, D›ß ‹ßleri, Ticaret ve muhtemelen ‹nsan Haklar›
Komisyonlar›n›n yer almas› beklenmekte. Parlamentonun rolü, hükümet taraf›ndan
yap›lan ihracat›n sonradan denetimi ile s›n›rland›r›lacakt›r.
Yunanistan: Silah ihracat›na izin verilmesi konusunda parlamento ve kamuoyunun
bilgi edinmesine imkan verecek bir rapor sunma uygulamas› bulunmamakta. Bu
konudaki resmi bilgiler BM Konvansiyonel Silahlar Kay›t Sisteminden al›nan bilgilerden
ibarettir.
‹rlanda: ‹rlanda yasalar›nda silah ihracat› konusunda hükümetin rapor yay›mlamas›n›
ßart koßan hükümler bulunmamaktad›r. Ancak Silah Sat›ß› Þartlar› Yasa Tasar›s›n›n
kabul edilmesinin ard›ndan D›ß ‹ßleri Bakanl›¤› 2002 itibariyle iki adet y›ll›k rapor
haz›rlad›. ‹rlanda Parlamentosunda parlamenterlerin ihracat lisanslar› konusunda
bakanlara soru yöneltmesi gittikçe yerleßik bir gelenek haline gelmektedir.
‹talya: Savunma teçhizatlar›n›n ithalat, ihracat ve transit geçißiyle ilgili verilen izin
ve teslimatlar hakk›nda hükümetin parlamentoya rapor verme zorunlulu¤u vard›r. Bu,
ayr›nt›l› bir rapor sunulmas›n› öngören 1990 tarihli bir yasayla karara ba¤lanm›ßt›r.
Ancak silah ihracat›n›n denetimi konusunda parlamento resmi bir role sahip de¤ildir.
Lüksembourg: Kayda de¤er bir silah sanayi ve hesap verilebilirlik sistemi
bulunmamaktad›r.
Hollanda: Silah ihracat›na ilißkin ilk kapsaml› rapor 1998'in ekim ay›nda yay›mland›.
Hollanda'n›n silah ihracat› sisteminde gayriresmi bir parlamento ön araßt›rma
mekanizmas› vard›r: hükümet, parlamento Savunma Komisyonunu silah fazlas›
stoklardan yap›lacak her sat›ß hakk›nda gizli olarak bilgilendirir.
Portekiz: ‹lk kez 1998 y›l›nda yay›mlanan rapor öncesinde parlamentonun silah
ihracat› lisans›na ilißkin kararlar› incelemesi hakk›nda herhangi bir hüküm yoktu.
Parlamento görüßmeleri konusunda da bir hüküm bulunmamakta. Parlamenterler silah
ihrac› lisans› konusunda ancak geriye dönük sorular yöneltebilirler.
‹spanya: 1998'den bu yana bu konuda yaln›zca bir rapor yay›mland›. Silah ihrac›
konusunda bir ön araßt›rma yürütülmemekte. Yaln›zca parlamento resmi s›rlar
komisyonu bundan haberdar olmaktad›r. Bu konu parlamento görüßmelerinde gittikçe
daha fazla gündeme gelmektedir.
‹sveç: ‹lk rapor, ‹sveç parlamentosunun di¤er Avrupa ülkelerine de bir referans olacak
ßekilde askeri teçhizat ihrac› konusunda bir dan›ßma kurulu olußturdu¤u 1984 y›l›nda
yay›mland›. Parlamento bu konudaki raporlar› y›ll›k olarak tart›ßma gündemine al›r.
Birleßik Krall›k: En ßeffaf rapor sistemi Britanya'da uygulanmaktad›r. ‹lk raporun
yay›mland›¤› 1999 y›l›nda savunma, d›ß ißleri, uluslararas› kalk›nma, sanayi ve ticaret
bakanl›klar›n›n kat›l›m›yla ortak bir komisyon kuruldu. ‹hracat› sorußturma yetkisi
tan›nan bu komisyon Avam Kamaras›na rapor sunar.
Kaynak: www.saferworld.co.uk, 2002
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Parlamento uzmanl›¤›
Daha önce de belirtili¤i üzere parlamento yeterli uzmanl›k bilgisine sahip olmaks›z›n
silah ticaret ve transferi süreçlerini etkin bir ßekilde denetleyemez. Bu anlamda profesyonel
bilgi ve becerinin eksikli¤i, karar alma süreçlerinde gizlili¤in aß›lamamas›n›n baßl›ca
nedenleri aras›ndad›r. Parlamento üyelerinin ve özellikle de ilgili komisyonlarda görev
alanlar›n e¤itilmesi oldukça önemlidir. Benzer ßekilde meclis personelinin silah ticareti,
silah tedariki, operasyonel araßt›rma, malzeme yönetimi, teçhizat maliyeti ve envanter
gibi uzmanl›k alanlar›nda e¤itimi, meclis savunma komisyonlar›nca yöneltilen sorulara
yan›t verebilecek bir uzmanlar kadrosunun olußmas›na yard›mc› olur. Ayr›ca güvenlik
sektörüne ilißkin karar alma süreçlerinin türlü boyutlar› hakk›nda bilgi veri bankas›
olußturulmas› parlamento savunma komisyonlar›n›n bu kararlar› yak›ndan izleyebilmek
ve gözden geçirebilmek için hükümet ve askeriyeden kendilerine gerekli olan bilgiyi
talep etmelerini mümkün k›lacakt›r.

Bir parlamenter olarak
siz ne yapabilirsiniz?
Silah ticaretinin gözetimi
Uluslararas› silah ticaretinin denetiminin parlamento gündeminde üst s›ralarda
yer bulmas›na çal›ß›n.
"Küçük ve hafif silahlar›n yasad›ß› ticaretine karß› BM Eylem Program›:
parlamenterler için can al›c› noktalar" baßl›kl› 80 nolu Kutucukta s›ralanan
tavsiyelerin uygulanmas›na gayret edin.
Devletinizin;
- BM Konvansiyonel Silahlar Kay›t Sistemi uyar›nca rapor sunma gere¤ine;
- Askeri harcamalar›n bildirilmesi için BM'nin standart olarak ortaya koydu¤u
araçlara;
- Konvansiyonel silahlar hakk›nda ilgili bölgesel anlaßmalara düzenli olarak
uyumunu teßvik edin.

Ulusal silah ticareti siyaseti
Silah sat›ßlar› hakk›nda güncelleßtirilmiß bir ulusal siyasetin bulunmas›n› temin
edin ve bu siyasetin onaylanmak üzere parlamentoya uygun bir ßekilde sunulup
sunulmad›¤›n› aç›kl›¤a kavußturun.
Hükümetin silah ticareti konular›nda parlamentoya rapor sunmas›n› hükme
ba¤layan bir mekanizman›n yürürlükte oldu¤undan emin olun.

Í
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Silah ambargolar›
Ambargoya ilißkin konular›n bu ambargolar›n uygunlu¤u, özgün biçimleri ve
etkileri aç›s›ndan parlamentoda tart›ß›lmas›n› sa¤lay›n.
Özellikle 77 Nolu Kutucukta yer verilen hususlar› dikkate alarak "ak›ll› yapt›r›mlar›n"
parlamentoda görüßülmesini teßvik edin.
Hükümetinize silah ambargolar›na uymas› ve söz konusu ambargolar›n ihlali
durumunda gerekli önlem ve yapt›r›mlar› uygulamas› için bask› yap›n.

Silah fazlalar›
Parlamentonun ve gümrük konular›yla muhatap komisyon da dahil olmak üzere
tüm ilgili ve yetkili komisyonlar›n fazla silahlarla ilgili meselelere özel bir dikkat
göstermelerine ve
- ülkenizden ya da ülkeniz arac›l›¤›yla art›k silahlar›n her türlü transferini,
- bu silahlar›n tedarikini engellemek ve denetlemek amac›yla harekete geçmelerine
gayret edin.
Bu fazla silahlar›n envanterinin ç›kar›lmas›na ve imhas›na katk›da bulunmas›
için devletinize bask› yap›n.
Devletinize bu silahlar›n transferine kar›ßan ßirketlerin belirlenmesi ve faaliyetlerinin
denetlenmesi için harekete geçmesi konusunda da bask› yap›n.

Küçük silahlar
Parlamentonun ve ilgili komisyonlar›n küçük silahlar›n ulusal çapta üretimi ve
sat›ß› konusunda her y›l ayr›nt›l› bilgi edinmesini güvence alt›na al›n. Bu y›ll›k
raporlar›n konuyla ilgili ßirketlerin faaliyetleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi içermesini
de talep edin.
Ülkenizde üretilen küçük silahlar›n sat›ß›n›n, bir k›sm› bu bölümde de ele al›nan
kat› kriterlere tâbi olmas›n› güvence alt›na al›n.
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Parlamentolar Aras› Birlik nedir?
1889'da kurulan Parlamentolar Aras› Birlik (PAB) egemen devletlerin parlamentolar›ndan
olußan uluslararas› bir örgüttür. Birleßmiß Milletler'de gözlemci statüsü elde etmesi,
uluslararas› arenaya parlamenter bir boyut kazand›rmaya ve halk›n seçilmiß temsilcilerinin
sesini uluslararas› müzakere sürecinde duyurmaya yönelik att›¤› son ad›m olmußtur.
Ocak 2003 itibariyle PAB üyesi 144 ulusal meclis bulunuyordu. Parlamentolar aras›
diyalog ve etkinlikler için bir platform olma çabas›ndaki Örgüt,
uluslararas› sorunlar› de¤erlendirmek,
parlamenterlerin insan haklar›n›n savunulmas› ve gelißtirilmesine katk›da bulunmak,
ve tüm dünyada temsili kurumlar›n pekißmesine yard›mc› olmak amac›yla
parlamentolar› bir araya getirmektedir.
Bar›ß ve güvenlikle ilgili sorunlar PAB'›n gündeminde her zaman üst s›ralarda yer al›r.
Birli¤in üyeleri birçok kez silahs›zlanma, ambargolar ve uluslararas› yapt›r›mlar,
Uluslararas› Ceza Mahkemesi ve terörizm gibi güvenlikle ilgili meselelerde harekete
geçmißlerdir. 1994 y›l›nda Örgüt, uluslararas› insani hukuka sayg›y› artt›rmak amac›yla
özel bir Komite kurmußtur. Bu Komite, Uluslararas› K›z›l Haç Komitesi ile ißbirli¤i içinde
1999 y›l›nda parlamenterler için uluslararas› insani hukuka sayg› konusunda bir el kitab›
yay›mlad›.
Bunun yan›nda PAB, gerilimlerin siyasi müzakereler yoluyla yat›ßt›r›lmas› için her zaman
elinden geldi¤ince gayret göstermißtir. PAB toplant›lar›, bu gerilimlerin azalt›lmas›n› ve
güvenin pekißtirilmesini sa¤layacak bir diyalog ortam› için f›rsatlar yarat›r. Örgütün
bünyesinde ayr›ca Orta Do¤u'da tatmin edici bir çözüme ulaß›lmas›na yard›m etmek
üzere bir parlamenterler komitesi ve K›br›s'›n her iki kesiminde bulunan siyasi partilerin
temsilcileri aras›nda dilalogun gelißtirilmesine katk›da bulunmak için bir koordinatörler
grubu bulunmaktad›r. PAB, Akdeniz'de güvenlik ve ißbirli¤ini destekleyen özel bir
mekanizmaya da sahiptir.
PAB Merkezi
Inter-Parliamentary Union
Chemin du Pommier 5
Case Postale 330
CH-1218 Grand Saconnex, Geneva
Switzerland
Tel: 41 22 919 41 50
Faks: 41 22 9919 41 60
e-posta: postbox@mail.ipu.org
‹nternet sitesi: www.ipu.org

BM'de PAB Daimi
Gözlemci Ofisi
Inter-Parliamentary Union
220 East 42nd Street
Suite 3102
New York, N.Y. 10017
USA
Tel. (212) 557 58 80
Faks (212) 557 39 54
e-posta: ny-office@mail.ipu.org
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Cenevre Silahl› Kuvvetlerin
Demokratik Denetimi Merkezi
(DCAF)
Geçti¤imiz on y›lda kaydedilen ilerlemelere karß›n sivil-asker ilißkilerinin demokratik
dönüßümü birçok devlet için hâlâ merkezi önemde bir sorun olmaya devam ediyor. Bu
durum özellikle demokrasiye geçiß aßamas›nda olan, savaßlarla harap olmuß ya da
çat›ßmalardan yeni ç›km›ß toplumlar için geçerli. Silahl› ve paramiliter güçler, polis, s›n›r
muhafaza ve güvenlikle ilgili di¤er yap›lar pek çok ülkede önemli aktörler olmay›
sürdürüyorlar. K›s›tl› kaynaklar› makul ölçülerin ötesinde kullanan, demokratikleßme
süreçlerini sekteye u¤ratan ve iç ve uluslararas› çat›ßma olas›l›¤›n› artt›ran bu güçler
"devlet içinde devlet" gibi davran›rlar. Bu nedenle, söz konusu yap›lar›n demokratik ve
sivil denetiminin, çat›ßmalar›n önlenmesi, bar›ß ve demokrasinin ilerletilmesi ve
sürdürülebilir sosyoekonomik kalk›nman›n güvence alt›na al›nmas› için önemli bir araç
oldu¤u geniß ölçüde kabul görmektedir.
Bu yap›lar›n demokratik ve sivil denetiminin güçlendirilmesi, son zamanlarda uluslararas›
toplumun gündeminde önemli bir mesele olarak yer almaya baßlad›. Bu genel ve olumlu
e¤ilime somut bir katk› olarak ‹sviçre hükümeti, ekim 2000'de Federal Savunma, Sivil
Korunma ve Spor Bakanl›¤› ve Federal D›ß ‹ßleri Bakanl›¤›n›n ortak girißimiyle Cenevre
Silahl› Kuvvetlerin Demokratik Denetimi Merkezini (DCAF) kurdu.

Misyonu
Merkez, devletleri ve devlet d›ß› kurumlar› silahl› kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin
demokratik ve sivil denetimine yönelik çabalar›nda teßvik eder ve destekler ve bu alanda
öncelikle Avrupa-Atlantik bölgesinde olmak üzere uluslararas› ißbirli¤inin gelißimine
destek verir.
Bu hedefleri gerçekleßtirmek üzere Merkez;
•

Silahl› kuvvetlerin demokratik denetimi ve sivil-asker ilißkileri alanlar›nda
sorunlar› saptamak, deneyimlerden dersler ç›karmak ve mümkün olan en iyi
uygulamalar› önermek için bilgi toplar, araßt›rmalar yürütür ve etkinlikler
a¤› olußturur;

•

Baßta hükümetler, parlamentolar, askeri makamlar, uluslararas› örgütler, sivil
toplum örgütleri ve akademik çevreler olmak üzere ilgili tüm taraflara uzmanl›k
birikimini ve deste¤ini verir.
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DCAF, ulusal otoriteler, uluslararas› ve devlet d›ß› örgütler, akademik kurulußlar ve
uzmanlarla yak›n ißbirli¤i içinde çal›ß›r. Operasyonel ve analitik çal›ßmalar›nda Merkez,
Kuruluß Konseyinde temsil edilen 42 hükümetin, yaklaß›k 50 tan›nm›ß ve itibarl› uzmandan
olußan Uluslararas› Dan›ßma Kurulunun ve kendi içindeki düßünce ve çal›ßma gruplar›n›n
deste¤inden yararlan›r. Merkez ayr›ca ßu ana dek birçok araßt›rma kurulußu, uluslararas›
örgüt ve parlamentolararas› asambleyle ortakl›klar kurdu ya da ißbirli¤ine dönük
anlaßmalar imzalad›.

Çal›ßma Program›
Silahl› kuvvetlerin demokratik denetimine ilißkin spesifik konulara tam anlam›yla nüfuz
edebilmek için DCAF, aßa¤›da s›ralanan alanlardan sorumlu 12 çal›ßma grubu kurdu
ya da kurma çal›ßmalar›n› sürdürmekte: güvenlik sektörünün reformu, silahl› kuvvetlerin
parlamenter denetimi, silahl› kuvvetlerin demokratik denetiminin yasal boyutu, savunma
bütçesi ve silah tedariki süreçlerinde ßeffafl›¤›n artt›r›lmas›, ulusal güvenlik siyasetinde
sivil uzmanl›k, polis ve di¤er askeri olmayan güvenlik güçlerinin demokratik denetimi,
de¤ißim halindeki sivil-asker ilißkileri ve silahl› güçlerin azalt›lmas›, ordu ve toplum, sivil
toplumun inßas›, çat›ßma sonras› dönemde sivil-asker ilißkileri, silahl› kuvvetlerin
demokratik denetiminin baßar›l› ve baßar›s›z olmas›n›n ölçütleri, Afrika ba¤lam›nda sivilasker ilißkileri. Çal›ßma gruplar›n›n planlanmas›, yönetimi ve koordinasyonu Merkezin
Düßünce Kurulußunca yürütülür.
DCAF, ikili ve çok tarafl› düzeylerde uzmanl›¤›n› kullan›ma sunar ve kamuoyunun
yarar›n› da gözetir. Zira Güneydo¤u ve Do¤u Avrupa ülkeleriyle güvenlik sektörünün
reformu ve silahl› kuvvetlerin demokratik denetimi alanlar›nda bir dizi iki tarafl› proje
yürütülmektedir. Çok tarafl› düzeyde ise DCAF, Güneydo¤u Avrupa ‹stikrar Pakt› ve
Avrupa Güvenlik ve ‹ßbirli¤i Teßkilat› çerçevesinde birçok proje uygulamaktad›r. Merkez
düzenli olarak yay›nlar üretir, konferanslar, çal›ßtaylar ve buna benzer faaliyetler düzenler.
Gerek hedeflenen kitleye gerekse kamuoyuna ulaßmak amac›yla kendi web sitesi de
dahil olmak üzere (http://www.dcaf.ch) bilgi teknolojilerinden yararlan›r.

Örgütlenme ve Bütçe
DCAF, ‹sviçre kanununa tabi uluslararas› bir kurulußtur. Merkezin Kuruluß Konseyinde
42 hükümet temsil edilmektedir *. Uluslararas› Dan›ßma Kurulu, Merkezin Direktörüne
genel strateji hakk›nda tavsiyelerde bulunan ve savunma ve güvenlik konular›nda
dünyan›n önde gelen uzmanlar›ndan olußmaktad›r. DCAF'ta 23 farkl› milliyetten yaklaß›k
40 uzman dört bölüme ayr›larak görev yapmaktad›r: Düßünce Kurulußu, Ülke D›ß›
Programlar, Enformasyon Kaynaklar› ve ‹dare.

*

Almanya, Amerika Birleßik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Birleßik
Krall›k, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Eski Yugoslav
Makedonya Cumhuriyeti, Estonya, Fildißi Sahili, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan,
H›rvatistan, Hollanda, ‹rlanda, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, ‹talya, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Moldova, Nijerya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, S›rbistan Karada¤,
Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan ve Cenevre Kantonu.
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Merkezin 2002'de sekiz milyon ‹sviçre frang›na ulaßan bütçesi büyük ölçüde ‹sviçre
Federal Savunma, Sivil Korunma ve Spor Bakanl›¤› taraf›ndan karß›lan›r. Federal D›ß
‹ßleri Bakanl›¤› da önemli katk›larda bulunur. DCAF'a üye belirli devletler Merkeze
personel göndererek ya da Merkezin etkinliklerine katk›da bulunarak destek sa¤lar.

‹letißim
Daha fazla bilgi için ßu adrese baßvurabilirsiniz:
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Rue de Chantepoulet 11, P.O.Box 1360, CH-1211 Geneva 1, Switzerland
Telefon: +41 (22) 741-7700; Faks: +41 (22) 741-7705;
E-posta: info@dcaf.ch; ‹nternet sitesi: www.dcaf.ch
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Konu ‹ndeksi
A
11 Eylül
Afrika Birli¤i
Afrika Birli¤i Örgütü (bkz. Afrika Birli¤i)
Alternatif hizmet (bkz. vicdani retçilik)
Anayasa/anayasal çerçeve
Angajman›n kurallar›
Anlaßmalar (uluslararas› anlaßmalar)
Askeri sendikalar
Avrupa Birli¤i
Avrupa Güvenlik ve ‹ßbirli¤i Teßkilat› (AG‹T)
Avrupa Konseyi
Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u
B
Bar›ß güçleri
Bar›ß misyonlar›
Bar›ß yapma
Bar›ß› koruma (bkz. bar›ß› koruma misyonlar›)
Bar›ß›n inßas›
Bat› Avrupa Birli¤i
Bilgilenme özgürlü¤ü mevzuat›
Birleßmiß Milletler
Birlikler (bkz. ordu)
Bütçe
Bütçeleme sistemleri (PPBS)
C
Cezaevleri
Ç
Çat›ßma
D
Davran›ß esaslar›
Güvenli¤in siyasal-askeri boyutlar› hakk›nda AG‹T
davran›ß esaslar›
Yasa uygulay›c›lar›na ilißkin (BM)
Silah transferlerine ilißkin (AB)
Demokrasi
Demokratik de¤erler
Demokratik gözetim (bkz. gözetim)
Demokratikleßme (ordunun demokratikleßmesi)
Denetim
Denetim organ›
Devletin di¤er silahl› teßkilatlar›
Dünya Bankas›
E
Emeklilik (bkz. emekli maaßlar›)
Emeklilik maaßlar›
En iyi uygulamalar
F
Felaket yard›m›
Felaketler/krizler

G
Gizlilik
Gözetim
Demokratik gözetim
Parlamenter gözetim
Güneydo¤u Asya Ülkeleri Birli¤i
Güvenlik
Güvenlik Konseyi
Güvenlik sektörü çal›ßanlar›
Güvenlik siyaseti
H
Harcama (askeri)
Hesap verilebilirlik
‹ç hesap verilebilirlik
Siyasi hesap verilebilirlik
H›rpalanma (askerlerin h›rpalanmas›)
Hükümet
Hükümet d›ß› örgütler
I
Innere Führung (liderlik)
‹
‹ç güvenlik
‹nsan güvenli¤i
‹nsan haklar›
‹nsani hukuk
‹nsani misyonlar
‹nternet
‹stihbarat servisleri (ayr›ca bkz. gizlilik)
‹stisnai haller (bkz. ola¤anüstü durumlar)
‹ßbirli¤i
‹ßkence
‹taatsizlik/emirlere uymama
K
Kad›n-erkek eßitli¤i (bkz. kad›n)
Karar alma süreçleri/mekanizmalar›
Kolektif güvenlik
Komite
Küçük silahlar
M
Maaßlar (güvenlik sektörü çal›ßanlar›n›n)
Mahkemeler
Maliyet-etkinlik
Medeni haklar
Medya
Meßruiyet
Muhalefet
O
Ola¤anüstü durumlar
Ombudsman
Ordu
Oturumlar
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Ö
Örfi hukuk
P
Paramiliter birlikler (bkz. devletin di¤er silahl› teßkilatlar›)
Parlamenterler Asamblesi
NATO - Parlamenterler Asamblesi
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi
Parlamento komisyonu
Savunma komisyonu
‹stihbarat komisyonu
Güvenlik komisyonu
Parlamento/meclis
Görüßmeleri
Oturumlar›
Sorußturmalar›
Soru önergeleri
Yetkileri
Kaynaklar›
Çal›ßanlar›
Parlamentolar Aras› Birlik
Polis
R
Reform
Savunma reformu
Polis reformu
Güvenlik sektörü reformu
S
Savaß
Savunma
Savunma bütçesi
Savunma reformu
S›n›r denetimi
Siber/sanal suçlar
Silah ambargosu (bkz. yapt›r›mlar)
Silahlanma
Silahl› kuvvetler (bkz. ordu)
Silahs›zlanma
Sivil toplum
Sivil-asker ilißkileri
Þ
Þeffafl›k
T
Tedarik
Telefon görüßmelerini dinleme
Temel insiyatifler
Terörizm
Terörizmin tan›m›
Siyaset
Önlemler
Ulusal yasalar
Toplum (bkz. sivil toplum)
Tutukevleri
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U
Ulus
Uluslararas› bar›ß misyonlar› (bkz. bar›ß misyonlar›)
Uluslararas› düzenlemeler
Uluslararas› hukuk
Uluslararas› örgütler
(örgütün ad›yla da bak›n›z)
Uluslararas›laßma (ordunun uluslararas›laßmas›)
Uzmanl›k
V
Vicdani retçilik/retçiler
W
World wide web (bkz. internet)
Y
Yabanc›lar
Yak›ndan izleme
Yapt›r›mlar
Yarg›
Yasa uygulay›c›lar
Yolsuzluk
Yönetißim
Demokratik yönetißim
Etkin yönetißim
‹yi yönetißim
Yurtd›ß›na asker gönderme
Yurttaßl›k e¤itimi
Yürütme (bkz. hükümet)
Z
Zorunlu askerlik
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Tüm haklar› sakl›d›r. Bu yay›n›n tamam› ya da bir bölümü, Parlamentolar Aras› Birlik
ya da Cenevre Silahl› Kuvvetlerin Demokratik Denetimi Merkezi'nin izni olmaks›z›n
hiçbir biçimde ve elektronik, mekanik, fotokopi vb. hiçbir kay›t yöntemiyle ço¤alt›lamaz,
erißilebilir bir sistem içinde saklanamaz ya da aktar›lamaz.
Bu yay›n›n da¤›t›m› ancak ticari ya da baßka bir yolla ödünç verilmemesi, sat›lmamas›,
kiralanmamas› ya da yay›nc›n›n izni olmadan mevcut biçimi d›ß›nda baßka herhangi
bir cilt ve kapak formuyla da¤›t›lmamas› koßuluyla ve bundan sonraki yay›nc›lar›n da
bu ßartlara uymas› koßuluyla yap›labilir.
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