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OTURUM BAŞKANI/AV. İSMAİL ATAK : Bilkent Üniversitesinden Sayın Prof. Dr. Ergun Özbudun, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sayın Eser Karakaş, ve İstanbul Bilgi Üniversite'nden Doç. Dr. Serap Yazıcı bizleri onurlandırıyorlar. Atılım Üniversitesi'nden katılacağını söyleyen Sayın Prof .Dr. Levent Köker geçerli bir mazeret sebebiyle maalesef bugün aramızda olamayacaklar Konuşmacılarla aramızda yaptığımız görüşme sonucunda şöyle bir düzen benimsedik; ilk önce tüm konuşmacılarımız yarımşar saatlik bir sureyle görüşlerini aktaracaklar, daha sonrasında yazılı veya sözlü sorularınızla karşılıklı bir fikir değerlendirmesi anlamında tartışmalar yapabileceğiz..Şimdi ilk sözü Sayın Prof. Dr.Ergun Özbudun'a veriyorum.Buyurun efendim...
PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN : Sayın Başkan, değerli konuklar; ilk konuşmayı yapmamın bir nedeni de bu aktiviteyi ortak olarak düzenleyen Türk Demokrasi Vakfı adına vakıftaki başkan vekili sıfatım itibariyle sizlere hoş geldiniz demek ve ayrıca Ankara Barosu'na da bu ortak aktivite imkanını bize verdiğinden dolayı çok teşekkür ederim. Sayın Başkana, tüm baro yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz.Türk Demokrasi Vakfı çok kısa olarak bahsetmek gerekirse; 1987 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu ve kuruluş tüzüğünde de belirtildiği üzere amacı Türkiye'ye demokratik rejimin yerleşmesini sağlamak ve demokratik değerlerin pekişmesine yardım etmek. Bu amaçla şimdiye kadar yüzlerce toplantı, konferans, panel, sempozyum düzenlemiştir gecen 20 yıla yakın süre içinde ve bugün yaptığımız bu toplantıda bir serinin bir parçasıdır.Çünkü Türkiye'nin şu anda çok güncel bir sorunu;demokratikleşme ve AB üyeliği süreçleridir ki bunları bir bakıma ikiz süreçler saymak mümkündür çükü;konuşmacıların da belirteceği gibi ikisi arasında önemli bir ilişki vardır,güçlü bir ilişki vardır.Bu iktidarda bu toplantılardan yedi tanesini daha önce Anadolu'nun çeşitli merkezlerinde yaptık aşağı yukarı aynı arkadaşlarla yaptık, ve bugünde kısmet bunu Ankara'da gerçekleştirmekmiş. Dolayısıyla bu girizgahtan sonra konuya girmek gerekirse; ben özellikle 1995’ten bu yana yapılan anayasal ve hukuki reformlar üzerinde duracağım. ‘95’ten başlamamın bir nedeni anayasadaki ilk kapsamlı değişikliğin 1995 yılında yapılmış olmasıdır. Fakat bundan evvelki yapılan ve tek bir maddeyi ilgilendirdiği halde oldukça önemli sayılması gereken bir reform vardır ki bu da 1993’te yapılan anayasa değişikliğiyle radyo ve televizyon yayınlarının üzerindeki devlet tekelinin kaldırılmasıdır.bunu bir maddelik bir değişiklik olarak küçümsemek doğru değildir 20 sene evvelki halimizi düşündüğümüz takdirde atılan adımın önemini idrak etmemek mümkün değil, TRT'nin ve tek sesliliğinin yerine bugün medya alanında, görsel medya alanında gerçek bir çoğulculuk ortaya çıkmıştır,gerçek bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır ve bunu da 1993 yılında yapılan bu anayasa değişikliğine borçluyuz.1982 Anayasasının olağanüstü şartların mahsulü olduğu hepimizce bilinen bir gerçektir.Bu anayasa bir askeri müdahalenin ürününüdür ve sadece olağanüstü koşullar altında değil olağanüstü bir biçimde hazırlanmıştır. Bu anayasayı yapan kurucu meclisin bir kanadı olan sivil danışma meclisi tümüyle Milli Güvenlik Konseyi tarafından atanmış üyelerden oluşmakta, diğer kanatta zaten beş kişilik Milli Güvenlik Konseyiydi ki, anayasa yapımı sürecinde de son sözü bu güvenlik konseyi söylemiştir. Danışma meclisi adından da ifade ettiği gibi fazla etkili olmayan bir danışma organı olmaktan öteye geç emememiştir. Bu anayasa temel felsefesi itibariyle bireyler ve birey özgürlüklerinden çok devlete ve devlet otoritesine kamu üzerinden ağırlık veren bir anayasa olmuştur. Burada bunun uzun uzadıya tahliline girişmeye gerek yok,fakat şu tespiti yapmak mümkün ki; bu niteliği itibariyle yapıldığı günden itibaren bir tartışma konusu olmuştur. Şunu güvenle söylemek mümkün ki Türkiye kadar son 20 senede anayasal sorunlarla her gün tartışan başka bir batılı ülke, demokratik ülke bulmak asla mümkün değildir. Bunu da dediğim gibi ‘82 Anayasası’nın yapılışındaki olağanüstü koşullara ve biçimlere bağlamak mümkündür. Dolayısıyla anayasa 1987 yılından başlayarak bir değişim süreci içine girmiş. ‘87 yılında yapılan değişiklikleri demokratikleşme bakımından pek anlamlı saymak mümkün değildir. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının 400 den 450 ye çıkarılması yada anayasa değişikliği prosedürünün bir miktar kolaylaştırılması gibi değişiklikler demokrasinin özü üzerinde etkili olacak değişiklikler değildir. Ondan sonra yapılan ve radyo televizyon tekelinin kaldırılmasını içeren 1993 değişikliğine zaten değinmiştim. İlk kapsamlı değişiklik 1995 yılında olmuştur. Bu da artık 10 yıl geride kaldığı için üzerinde şu anda pek fazla durmaya gerek görmüyorum. Ancak özü itibariyle bu anayasa değişikliği birtakım dayanışma yasaklarının kaldırılması üzerinde odaklanmıştır. Çünkü konsey rejiminin felsefesine göre bir memlekette siyaseti sadece siyasi partiler yapar bunun dışında sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar siyasetle asla ilgilenmemesi gereken kuruluşlardır.dolayısıyla bir bakıma sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi faaliyet ve siyasi partiler arasına bir Çin Setti çekilmiştir. 1995 de yapılan değişikliklerle bu Çin setti büyük ölçüde yıkılmıştır.dayanışma yasakları kalmıştır, derneklerin, vakıfların, kooperatiflerin siyasi faaliyette bulunmaları ve siyasi partilerle dayanışma içinde bulunmaları mümkün kılınmıştır. Bunun dışında birtakım değişiklikler var fakat dediğim gibi artık 10 sene mazide kalmış olan bir değişiklik üzerinde daha fazla durulması gerekli gözükmüyor şu anda. 1999da kısmi değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi Devlet Güvenlik Mahkemelerindeki askeri hakim ve yargıçların çıkarılması ve bu mahkemelerin sivilleştirilmesidir. Buda bir bakıma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının zorlaması neticesinde çıkmış bir değişikliktir ve demokratikleşme açısından şüphesiz ki önemlidir. Çünkü askeri hakim ve savcılar kendilerine meslek grubu olarak elbette büyük bir saygı duyuyorum fakat sivil hakim ve yargıçlarla aynı güvenceye sahip değillerdir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında sürekli olarak Devlet Güvenlik Mahkemelerinde adil bir yargılanma yapılamayacağını tespit etmiş ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin verdikleri kararlarda Türkiye'nin sözleşmeyi ihlal etmiş olduğu sonucuna varmıştır. Bu ihlal kararlarının artması neticesinde 1999 da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin sivilleştirilmesine karar verilmiştir. Yine 1999 da yapılan ayrı bir değişiklikle özelleştirme anayasada doğrudan doğruya yer almış ve yabancı şirketleri ilgilendiren uluslararası uzlaşmazlıklarda uluslararası tahkime gidilmesi imkanı da getirilmiştir. Şu ana kadar anayasada yapılan değişikliklerden en kapsamlısı 2001yılında yapılan değişikliktir. Bir defa sayısal olarak en kapsamlısıdır çünkü 34 maddenin değiştirilmesi içermektedir ki bu oldukça ciddi bir değişiklik tabi. Fakat sadece sayısal olarak değil içerik bakımından da önemli adımlar atılmıştır demokratikleşme yolunda. Bunun da büyük ölçüde Avrupa Birliği etkisiyle ve ümidiyle yapılmış olduğu gene herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 2001 değişikliklerini birkaç düzeyde incelemek mümkün. Bir tanesi; temel hak ve hürriyetler düzeyinde. Burada yapılan en önemli değişiklik anayasanın 13. maddesinde yapılan değişikliktir. 13. madde 1982 Anayasasının ilk şekliyle bir genel sınırlandırma sebebiydi yani; temel hak ve hürriyetler anayasanın 13. maddesinde sayılan bütün nedenlerle devletin ve ülkenin bütünlüğü, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak, genel sağlık, kamu yararı vs. gibi nedenlerle sınırlandırılabiliyordu ayrıca o hürriyete ilişkin özel maddelerin içerdiği sebeplerle de sınırlandırılabiliyordu. Yani; birikimci, kümülatif bir sınırlama sistemi öngörülmüştü. 13. maddede yapılan değişiklikle bir defa 13. maddedeki genel sınırlandırma sebepleri kaldırılmıştır ve genel hak ve hürriyetlerin ancak kendi maddelerinde belirtilen nedenlerle sınırlandırabileceği kabul edilmiştir. Bu tabi bir iyileştirmedir. Bunun dışında 13. maddede başka iyileştirmeler de yapılmıştır. Mesela temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında orantılılık ilkesi getirilmiştir buna ölçülülük ilkesi de diyoruz, anayasada kullanılan deyim ölçülülük. Bununla kast edilen şey şudur; bir hürriyeti sınırlarken takip ettiğiniz amaçla kullandığınız araç arasında belli bir denge olmalıdır. Araçlar amacı aşmamalıdır ancak amacı gerçekleştirecek ölçüde bir sınırlandırmaya başvurulmalıdır. Bu prensip Alman Anayasa Mahkemesi kararlarında ve bir çok Avrupa Anayasa Mahkemeleri kararlarında zikredilen sık sık kullanılan bir prensiptir. Bizim anayasamıza 2001 değişikliğiyle girmesi elbette ki isabetli olmuştur. Gene 13.madde yapılan bir iyileştirme temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlandırmaların o temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamayacağı ilkesinin de belirtilmesi olmuştur. Bu güvence aslında 1961 Anayasası’nda da vardı fakat 1982 Anayasası’na girmemişti. 2001 değişikliğiyle öz güvencesi dediğimiz bu güvencenin de anayasada yer alması sağlanmış olmaktadır. Böylelikle bir hak veya hürriyet sınırlandırabilecek fakat bu sınırlandırma onun özünün tahribine kadar varamayacaktır. Buna paralel olarak hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamamasına ilişkin 14. maddede iyileştirmeler sağlanmıştır. 14. maddenin ilk şekli hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasında çoğu koruyan mahiyette bir çok kritere yer veren ifade taşıyordu. Bu ifade sadeleştirilmiştir, muğlak birtakım kavramlar kaldırılmıştır ve 14.maddenin bugünkü şekli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aynı mahiyetteki 17. maddesine oldukça paralel bir hale getirilmiştir. Ayrıca temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasının sadece bireyler tarafından değil fakat devletler tarafından da yapılabileceği gibi önemli bir husus vurgulanmış ve bu da bir müeyyide altına alınmıştır bir bakıma.Onun dışında bir çok başka hürriyetlere ilişkin iyileştirmeler var. Bunlardan bir tanesi tutuklama öncesi gözaltı sürelerine ilişkindi ve toplu olarak işlenen suçlarda azami 15 gün olan süre yeni düzenlenme ile en çok 4 güne indirilmiştir. Bu da Avrupa İnsan Hakları kararlarına uyum sağlamak bakımından fevkalade önemli bir reformdur çünkü, tıpkı Devlet Güvenlik Mahkemeleri durumunda olduğu gibi burada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürekli olarak Türkiye'nin aleyhine karar veriyordu. Çünkü 4 günü aşan bir gözaltı süresinin adil yargılama ve bireysel güvenlik ilkelerini ihlal ettiğini düşünüyordu. Bu intibaa da mahkeme kararları da öngörülen 4 günlük süreye intibak edilmesi için önemli bir reformdur. Bunun yanında mesela gözaltı halinde en yakınlarının haberdar edilmesi gibi güvencelerin anayasada daha sağlam bir şekilde yer alması da zikredilebilir. Diğer hürriyetler bakımında iyileştirmeler var bunlara ayrıntılara girmemek bakımından değinmeyeceğim. İkinci bir iyileştirme alanı siyasi haklar ve hürriyetler alanında ve özellikle siyasi partilerin statüsü alanında yapılan değişikliklerdir. Bilindiği gibi gerek 1962 Anayasası gerek 1982 Anayasası; anayasada belirtilen yasakları çiğneyen partilerin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılabileceğini öngörmektedir. Bu yasakların kendilerinin de oldukça etraflı ve aşırı olduğu söylenebilir fakat daha kötüsü şudur ki;siyasi partiler kanunda yer alan yasaklar anayasadaki yasakları da aşan ve taşan kapsamdaki yasaklardır ve Türkiye şu ana kadar 30 civarında siyasi partiyi kapatmış bir ülkedir ve 1950’lilerden bu yana Avrupa'da siyasi parti kapatan bir ülke de yoktur. ‘50’lilerde Alman Anayasa Mahkemesi biri neo-nazi mahiyetinde diğeri komünist karakterde iki partinin kapatılmasına karar vermiştir ve bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımında sözleşmenin ihlali olarak görülmemiştir. Ancak o tarihten buyana Avrupa kıtasında parti kapatma olayı yaşanmamıştır. Bizde ise bunun çok sıklıkla yaşandığı görülmektedir. 2001 değişikliğiyle sağlanmak istenen husus siyasi partilerin kapatılmasını bir ölçüde güçleştirmekti. Bununla 1995’te çizilen anayasal yasaklar değiştirilmemiştir fakat siyasi partilerin anayasaya aykırı faaliyetlerin odak noktası haline ne zaman gelmiş sayılacakları konusundaki tanım belirginleştirilmiştir. Daha önce bunun takdiri tamamen Anayasa Mahkemesine bırakılmaktaydı. Çünkü anayasa iki şekilde siyasi partilerin kapatılacağını öngörüyor. Bir; partinin tüzük ve programları anayasadaki ve siyasi partiler kanunundaki yasaklara aykırı olduğu takdirde. İki;tüzük ve program bu yasaklara aykırı olmasa dahi parti bu yasaklara aykırı hareketlerin odak noktası haline gelmiş olduğu takdirde. Bu sistemi bugün de muhafaza ediyoruz. Ama odak nedir? Partinin herhangi bir ilçe veya bucak başkanının faaliyeti hatta herhangi bir sıradan milletvekilinin sözleri parti kapatma sebebi olabilir mi? Daha evvel dediğim gibi 2001 değişikliğinden önce bu husus tamamen Anayasa Mahkemesi kararlarına bırakılmıştı ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda oldukça müsamahasız bir tutum izlediğini de söylemek mümkündür. 2001 değişikliğiyle odak halinin ne olduğu tanımlanmıştır. Bu eylemlerin süreklilik ve karalılık içinde işlenmeleri ve ayrıca anayasada sayılan parti merkez organlarınca onaylanmaları tasvip edilmeleri şarttır. Bu organlar nelerdir? Elbette genel başkandır, merkez kararları yönetim kuruludur, meclis gurubudur, meclis gurubu yönetim kuruludur vesaire. Dolayısıyla bir parti hakkında kapatma müeyyidesinin uygulanabilmesi için o partinin tüzel kişiliğini bağlayabilecek açık veya kapalı organların da açık ve zımni kabulü gerekmektedir. Bunun elbette siyasi partilerin vizyonu bakımından önemli bir iyileştirme olduğunda kuşku yoktur. Yine yapılan bir iyileştirme siyasi partiler alanında; siyasi partilerin kapatılması gereken hallerde Anayasa Mahkemesi artık durumun vahamet derecesine göre kapatmaya değil fakat partilerin hazine yardımından kısmen veya tamamen mahrum edilmelerine karar verebilecektir. Böylece Anayasa Mahkemesinin önündeki tek alternatif artık kapatmak değildir fakat devlet yardımından kısmen veya tamamen mahrum etme şeklinde daha yumuşak bir müeyyide de kullanabilecektir. Ama tabi burada akla şu haklı soru geliyor. Ya o parti devlet hazinesinden yardım alan bir parti değilse ne olacak? O zaman bu alternatifi uygulayamayacaksınız ama aynı vahamette bir fiili işleyen başka bir parti hazineden yardım alan bir parti olduğu için ona bunu uygulayabiliyorsunuz daha hafif bir müeyyide.Almayan bir parti o zaman tek müeyyide kapatma oluyor. Bunun da eşitsizlik yaratan bir hüküm olduğunda şüphe yok. Bunun önümüzdeki süreç içerisinde yeniden değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum.Nihayet siyasi partiler bakımından yapılan bir üçüncü ve son iyileştirmede Anayasa Mahkemesine siyasi parti kapatma davalarında kapatmaya karar verebilmesi için adi çoğunluğun değil beşte üç çoğunluğun gerekli olmasıdır. Buda on bir de yedi oy demektir. Demek ki altı oyla, beşe karşı altı oyla artık bir parti kapatılamıyor. Şimdi demek ki bir temel hak ve hürriyetler ayağı var 2001 değişikliklerinin, bir siyasi hak ve hürriyetlere özellikle siyasi partilere ilişkin ayağı var, üçüncü önemli bir ayağı var buna sivilleşme diyoruz; asker sivil ilişkilerinin demokratikleşmesi diyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Doçent Serap Yazıcı konuşacağı için ben bu konuya girmiyorum. Son olarak tabi hukuk devleti bakımından yapılan değişiklikler söylenebilir. Bu da anayasanın geçici 15. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış olan kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin anayasa yargısı denetimine açılmış olmasıdır keza bu konuda zannediyorum Serap Hanım’ın söyleyecekleri vardır çünkü asker sivil ilişkilerini de bir noktada ilgilendiren bir konudur. Şimdi 2001 değişiklikleri bunlar. 2002 de özellikle Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın seçilmesini kolaylaştıran ya da mümkün kılan değişiklilikler yapıldı. Demokrasi üzerindeki etkisi sınırlı olarak mütalaa edilebilir. Fakat 2004’te de anayasada ciddi değişiklikler yapıldı ki son olarak bunlardan bahsetmekte yarar var. Neler yapıldı? Bir defa 10 madde değişti. Bunlardan üçü idam cezasının tümüyle kaldırılmasına ilişkin değişikliklerdi. İdam cezası verilemeyeceği anayasada hükümlere bağlandığı gibi geçmiş anayasada 1982 Anayasasında idam cezasına referansta bulunan diğer hükümlerden de bu referanslar çıkarıldı. Kadın erkek eşitliğini vurgulayacak bir ifade kullanıldı eşitliğe ilişkin 10. maddede. Bu bazı siyasi otoriteler tarafından yeterince tatmin edici görülmedi. Çünkü pozitif ayrımcılığa izin vermediği mütalaa edildi fakat madde dikkatli okunursa bunun pozitif ayrımcılığa da imkan verebileceği söylenebilir. Çünkü madde devlet kadın ve erkek eşitliği hayata geçirecek tedbirleri almakla da yükümlü kılınmıştır. Bu bir anlamda pozitif ayrımcılık yada kadının statüsünü iyileştirmek lehinde birtakım tedbirlerin alınmasında mümkün kılar. Başka bir reform; Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin tamamen kaldırılmasıdır. 1999 da sivilleştirilmiş olan bu mahkemeler 2004 anayasa değişikliğiyle tümüyle kaldırılmıştır. Burada çok kısaca bu mahkemelerin geçmişine işaret etmekte de yarar olabilir. Kurulduğundan beri, yani 1973 anayasa değişikliğinden beri, devlet güvenlik mahkemeleri devamlı olarak Türkiye içinde ve Türkiye dışında tartışma konusu olmuştur. Bu mahkemelerin adil bir yargılama sağlamadığı ve yapısı itibariyle de sağlayamayacağı yolunda iddialar ileri sürülmüştür. Bu itibarla bu mahkemelerin kaldırılması ve onların görevindeki suçların normal Ağır Ceza Mahkemelerde verilmesi elbette isabetti ve demokratik bir değişiklikti. 2004 değişikliğiyle gerçekleştirilen belki de en önemli husus anayasanın 90. maddesinde yapılandır. Bu madde uluslararası anlaşmaların Türk Hukuk Sistemi içerisindeki yerini belirlemektedir ve bundan önceki şekilde usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmaların kanun hükmünde olacağı belirtilmiştir. Burada anayasacılar arasında çeşitli yorumlar yapılmış olmakla birlikte, burada bir hukukçular camiasına hitap ediyorum, kanun hükmünde deyiminin kanunla eşit değerde olarak anlaşılması gerektiğini de ben de dahil olmak üzere bir çok hukuk uzmanları ifade etmişlerdir. Dolayısıyla kanunla eşdeğerde ise sonradan çıkarılan bir kanunun önceki bir uluslararası antlaşmaya aykırı hüküm getirmesi ve yargı organında sonraki kanunu uygulamaya mecbur olması mantıklıdır. Çünkü hukukta sonraki kanunun önceki kanunu bertaraf edeceği bir temel yorum kuralıdır. Şimdi bize yapılan temel haklara ilişkin, uluslararası antlaşmaların, tabi usulüne göre yürürlüğe konmuş olmak şartıyla, iç kanunlarla çatışması halinde bu uluslararası antlaşmalara öncelik verilmesidir. Yani bir bakıma uluslararası antlaşmalar anayasa düzeyine değil fakat anayasayla normal kanunlar arasında bir düzeye getirilmiştir. Başka bir deyişle de normal kanunlardan üstün bir konuma sahip kılınmıştır. Bunun özellikle insan haklarının korunması bakımından, temel hak hürriyetlerin korunması bakımından büyük önem taşıdığı muhakkaktır. Bu siyasi parti kapatma davalarında da Anayasa Mahkemesine ışık tutacak bir değişikliktir. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim siyasi parti kapatma kararlarını bir istisna RP istisna olmak üzere, devamlı olarak sözleşmenin ihlali niteliğinde bulunmuştur. Dolayısıyla bundan böyle Anayasa Mahkemesi elbette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu icraatlarda nazarı itibariyle almaya mecburdur. Şimdi yapılan değişiklikler ana hatları ile bunlardır. Elbette aşağı yukarı 10 yıllık bir süreyi taradım dolayısıyla ayrıntılara girme imkanım olmadı, sizi de ayrıntılarla sıkmak gibi bir niyetim yok. Şimdi bu süreç ne ölçüde AB etkisine bağlanabilir. Tabi AB'nin, AB ümidinin ve beklentisinin önemli bir itici güç teşkil ettiğinde kuşku yoktur. Ama bunu bazı çevrelerin yorumladığı gibi AB bize dayatıyor, milli menfaatlerimize aykırı tavizler veriyoruz üstelikte bizi almayacaklar şeklinde yorumlamak da fevkalade yanlıştır. Yapılan reformlar esas itibariyle demokratikleşme yönünde yapılmış reformlardır bunun AB süreciyle örtüşmüş olması bunların içsel önemini ortadan kaldırmaz, her halükarda Türk milleti Türk halkı1982 Anayasasının getirdiği ağır yasakçı ve devletçi bir rejime değil, çok daha yüksek standartlarda bir demokrasiye, Avrupai standartlarda bir demokrasiye layıktır ve bunu arzuladığını da çeşitli vesilelerle göstermiştir. Dolayısıyla bu reformların Avrupa beklentisiyle örtüşüp örtüşmediği sorunu benim için fevkalade ikincil bir sorundur. Ben bu reformları kendi iç nitelikleri itibariyle değerlendiriyorum ve tabi demokratikleşme süreci hiçbir zaman belki son bulmayacak bir süreçtir ama atılan adımların da bir hayli önemli ve anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkürler.
OTURUM BAŞKANI : Bizde Sayın Özbudun’a çok teşekkür ediyoruz ve sözü Profesör Doktor. Sayın Eser Karakaş'a veriyorum.
PROF. DR. ESER  KARAKAŞ : Bendeniz bugün sizlere biz bu ekip, bir de Levent arkadaşımızda vardı bugün katılamadı maalesef, ilk kez böyle bir konuşma yapmıyoruz. Ama müsaade ederseniz ben bugün daha önceki panellerden farklı bir konuya değineceğim. Çünkü şu anda önümüzde artık belirginleşmiş bir müzakere süreci var 3 Ekim 2005'te başlayacak. Bu müzakere süreci niteliği ve müzakere hakkında sizlere ulaşabildiğim kadarıyla bilgiler vermek ve kendimce yorumlar yapmak arzusundayım. Şunu da bir kez hatırlatmak istiyorum paneldeki galiba tek hukukçu olmayan benim, belki salonda da tek hukukçu olmayan benim, dolayısıyla sizlerden yorum farklarım olabilir, anlayışımda farklılıklar olabilir, beni bağışlamanızı istirham ediyorum. Çünkü hukukçuların çok farklı bir yorum tarzlarının olduğunu çok iyi biliyorum bende bir hukukçuyla evliyim. Dolayısıyla bazı kavramlara farklı yaklaşıyoruz. Bu konuda da şimdiden özür diliyorum. Şimdi 3 Ekim 2005’te başlayacak müzakere süreci ve 17 Aralık AB zirvesinde alınan karar ve 3 Ekim 2005’te başlayacak müzakere süreci yöntemi aslında 1999'la 2004 arasında Kopenhag Siyasi Kriterlerini yerine getirme sürecinden yöntem olarak farklı değil. Fakat biz bu sürecin niteliğini ve yöntemini ilk baştan beri yanlış anladık ve bu yanlış anlama nedeniylede süreci uzattık ama sonunda hayırlı bir sonuca geldik. Neyi kastediyorum burada? Aslında 1999 bizim Helsinki Zirvesinde başlayan sürecimiz 1993'te yayımlanan ünlü Kopenhag Kriterleriyle başladı. İşte yarım sayfalık bir metin Kopenhag Kriterleri denen şey bu. Özellikle 2004'e kadar bunun 2,5 satırlık ilk paragrafı ön plandaydı. Yani siyasal kriterler dediğimiz demokrasinin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarına saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların istikrarının gerçekleştirilmesi. Bu 1993 tarihli bildiğiniz gibi Danimarka'nın dönem başkanlığını noktalayan Kopenhag’daki AB zirvesinin sonuç bildirgesi Haziran 1993. Bu tarihten sonra adaylığı kesinleşen ülkeler bu süreci izlediler. Türkiye de 1999'da Helsinki'de adaylığı bir kez daha tescillendikten sonra Türkiye 2001 yılının başında resmi olarak bir katılım ortaklığı belgesi aldı eline ve bu katılım ortaklığı belgesi Türkiye'nin ağırlıklı olarak siyasi kriterlerde bir dizi dönüşün yapmasını istiyordu. Bütün aday ülkelerde bu katılım ortaklığı belgesinin karşılığı olarak bir ulusal program ürettiler. Türkiye'de bu süreç iki kez oldu. Niye iki kez oldu? Onu da birazdan anlatacağım.Yani Türkiye iki defa katılım ortaklığı belgesi verildi ve bunun karşılığında da iki kez ulusal program verdi. Şimdi elimde 2005’ten sonraki süreci çok doğrudan ilgilendirdiği için geçmişe biraz dönüyorum, elimde 24.03.2001 tarihli Avrupa Toplulukları resmi gazetesi var. Elimde tuttuğum belge Avrupa Toplulukları resmi gazetesinde yayımlanan Türkiye'nin katılım ortaklığı belgesi. Türkiye'den siyasi ve ekonomik olarak kısa ve orta vadeli olarak  neler talep edildiği yazıyor burada fakat bence ne talep edildiğinden daha önemli bir şey bu metnin altıncı paragrafında yazıyor. Şu an elimdeki metin İngilizce ama bu çok küçük cümleyi Türkçe'ye çevirebilirsem şöyle bir şey söylüyor. İşte bu bir katılım ortaklığı belgesidir ve Türkiye bunun karşılığında da bir ulusal program vermek zorundadır. Bu ulusal programın amacı ve niteliğini tanımlıyor bu küçük cümle burada Türkiye'den talep ettiğimiz kısa ve orta vadeli dönüşümlerin bir time table' ıdır diyor. Yani bir zaman çizelgesidir diyor. Bu cümle çok önemli bence. Biz bu altıncı paragraftaki belki de tabi siyasi yorumlar farklı olduğu için görmezlikten geldik yada farklı yorumladık. Zannettik ki Türkiye bu siyasal kriterler konusunda Avrupa'yla pazarlık edecek.Yani Avrupa bizden 20 isteyecek, biz diyeceğiz ki bunun 10'nunu yapabiliyoruz, 5'ini yapamıyoruz, 5'ide işte istediğimiz gibi yapacağız. Böyle bir şey yoktu burada çok açık olarak yazıyordu ama biz bunu okumadık. AB ulusal programı bizden neyi ne kadar yapabileceğimizi beklemiyorlar buradaki talepleri hangi takvim içinde yapacaksınız diye soruyorlar bize. Bizim yayınladığımız birinci ulusal program ki orda da çok büyük saptamalar vardır ama biraz bu çerçeve üzerine oturdu. Yani bunları yapamayız dedi işte Türkiye'nin tarihi, toplumsal şartları, şunlara el vermiyor siyasi dengeler şunlara söz vermiyor böyle bir ulusal program üretildi. Biliyorsunuz Sayın Mesut Yılmaz 15 Nisan 2001'de basına açıkladı bu programı. AB bunu çok fazla ciddiye almadı, neden ciddiye almadı burada çok açık yazıyor, isteyenler her an Internet’ten de girebilirsiniz. “Ulusal programlar pazarlık unsuru değildir” diyor. Ulusal program bir zaman çizelgesidir buradaki taleplerimizi hangi öncelikli ve ne zaman yapacaksınız bunu soruyorlar bize. Biz bunu çok zor algıladık nitekim bazı konular gecikti. Sonra 2003 yılında ikinci bir katılım ortaklığı belgesi daha sunuldu Türkiye'ye. İkinci katılım ortaklığı belgesiyle birinci katılım ortaklığı belgesi arasındaki tek fark şuydu; 2003 yazına kadar neleri yaptıysak onların yanına bir çek attılar, yapmadıklarımızı bir daha verdiler. Bir dizi siyasal nedenden, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi bir dizi siyasal nedenden girmek istemiyorum bu konuya; bu gerçeği daha iyi algıladı bence daha önceki koalisyon hükümetine oranla ve 2003-2004 yazına kadar 1 yıl içinde çok hızlı bir reform süreciyle aşağı yukarı birinci katılım ortaklığı belgesinde talep edilen kriterlerin yaklaşık tümünü yerine getirdiler ki 2004, 6 Ekim İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni yeterince yerine getirdiği doğrultusunda bir karar çıktı ve bu kararın arkasında 17 Aralık’ta Türkiye’ye müzakere süreci verildi. 17 Aralık’ta şey kararı alındı müzakere Ekim’de başlayacak. Müzakereler konusunda çünkü daha önce yapılmış müzakereler ilk defa yapılmıyor ve emin olun Türkiye’ninkinde çok farklı bir şey yok burada. Şimdi şöyle ilkeler var bunları sizinle paylaşmak istiyorum çünkü, bunların da aynen siyasal kriterler gibi toplumda daha farklı algılandığına ilişkin en azından izlenimlerim var. Gene müzakere tabiri aslında negotiation yabancılar negotiation diyor ama biz müzakere diyoruz, aslında belki müzakere sürece daha uygun bir tabir. Şimdi yanlışım varsa düzeltin negotiation müzakere etmek değil galiba, müzakere etmek pazarlık etmek değil. Yani ortada bir kere şunu çok net koymamız gerekiyor ortada pazarlık edilebilecek hiçbir husus yok. AB’yle 3 Ekim 2005’ten sonra içerik olarak hiçbir konuda pazarlık edemeyeceğiz. Ne demek olduğunu birazdan arz etmeye çalışacağım.Yani AB’ye katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değil. Amaç aday ülkenin AB müktesebatının tümünü benimsemesi ve uygulaması, bakın çok açık söylüyoruz. Yani müzakere süreci denilen şeyin amacı bu. Yani bizim ulusal mevzuatımız var karşısında AB müktesebatı var, bunu olduğu gibi benimsemek ve uygulamak. Bir kere hem benimseyerek bunu ulusal mevzuatımıza geçirme hem de uygulanması. Ne müzakere edilecek? Müzakere edilebilecek tek konu takvim. Zor dosyalar var.  Bunların başında tarım, öğleden sonra bir yerde konuşmam olacak bu konuya ilgili. Ama tarımsal AB müktesebatını ulusal mevzuata uyarlarken AB diyecek ki şunu 2008'e kadar yapın biz diyeceğiz ki, lütfen 2011'e kadar yapalım. Tek müzakere konusu bu. Şunu yapmayalım yok, bir kere bunu Türkiye olarak içimize sindirmemin gerekiyor. Müktesebat 35 konu başlığından oluşuyor ve toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin yürürlülükte olan hukuk sistemi ve kanunları. Müktesebat ne demek, AB'nin yürürlülükte olan hukuk sistemi kurallar bütünü, çok kapsamlı bir şey. Dediğim gibi bunda bir hatamız varsa hukukçular beni ... edin. Ne demek yani bu müktesebat AB'yi kuran anlaşmalara ile onu değiştiren anlaşmalar yani Mastrich, Amsterdam, Nice daha önce .... İkinci mevzuat yani direktifler, tüzükler, kararlar, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar, bu Kıbrıs konusunda dolayısıyla bizim burada bir şey var, deklarasyonlar, Adalet Divanı kararları. Deklarasyon mesela Kopenhag Kriterleri bir deklarasyondur. Biz bu müktesebatı tüm bu sayılanları olduğu gibi benimseyeceğiz ve uygulayacağız. Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil bundan önceki bütün aday ülkeler de aynı şeyi yaptılar. 31 adet başlık vardı aslında 2 tanesi bunların çok önemsiz 29 adet temel başlık vardı. Sonra 35'e çıktı başlık sayısı. Medyadan izlediğim kadarıyla bunu bir miktar tabiri maruz görürseniz suiistimal yapıldı. Yani herkese 31 başlık verilirken Türkiye'ye 35 başlık veriyorlar diye medyada bir suiistimalle karşılaştık.Ben buna suiistimal diyorum ve altını çizerek söylüyorum. Çünkü isterseniz detaylarda verebilirim ama çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum, bu dosya sayısının 31'den 35'e yükseltilmesinde hiç bir ek konu gelmedi. Sadece Türkiye'ye özgü olarak bazı dosyalar ikiye bölündü çünkü bunlar Türkiye'de çok kapsamlı dosyalar. Mesela hizmetlerin serbest dolaşımı diye bir dosya hazırlanıyor. Daha önceki aday ülkelere sunulan tek bir dosya vardı Türkiye için bu dosya hizmetlerin serbest dolaşımı ve mali hizmetler olarak ikiye bölündü. Mesela malların serbest dolaşımı vardı, meşhur Avrupa'nın dört temel özgürlüğünden bir tanesi, bu dosyayı da ikiye böldüler içinden bir kamu ihaleleri dosyası çıkardılar. Aslında yine örneğin Macaristan müzakere sürecini yürütürken malların serbest dolaşımı dosyasında ve hizmetlerin serbest dolaşımı dosyasında parça parça kamu ihaleleri meselesini müzakere etti etmedi değil. Ama bizde kamu ihaleleri diye ayrı bir dosya açıldı ve iyi ki de açtılar, onu da sorarsanız şey yaparım.Yani dosya sayısının 31'den 35'e çıkmış olmasının ek bir konu Türkiye'ye gelmedi ama dosyalar kendi aralarında bölündüler ve bunlarda Türkiye'nin kendi bazı sorunlarından kaynaklandı. Şimdi 3 Ekim 2005'te şöyle bir süreç yaşanıyor, önce bir tarama süreci yapılacak hatta tarama süreciyle de belki çok kolay bir iki dosyanın müzakere süreci aynı anda başlayacak. Tarama süreci diye bir tabir var ne demek tarama süreci? İşte biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi bir ulusal mevzuatımız var bu 35 dosyada. 35 dosyaya ilişkin bir ulusal mevzuat var bir de .... AB müktesebatı var. İlk aşamada AB müktesebatı ile ulusal mevzuatımız arasında ne farklar var önce o ortaya çıkacak. Yani bir anlamda bir röntgen çekilecek. Yani olayın tedavi sürecine girilmeden önce, dönüşüm sürecine girilmeden önce bir röntgen çekilecek yani farklılıklar taranacak. Tarama sürecinin özü bu. sonra uygulamada karşılaşılacak sorunlar ortaya gelecek. İdari kapasitesinin, Türkiye’nin, tabi bu 35 dosyanın sahipleri var, Adalet Bakanlığı dosyalardan bir iki tanesinin sahibi, acaba Adalet Bakanlığı yada Maliye Bakanlığı, başka konular da var, acaba idari kapasitesi bu müktesebat uygulamasını gerçekleştirmeye yeterli mi diye bir gözetim yapacaklar. Uyum takvimi belirlenecek tarama sürecinde ve bundan sonrada fiilen müzakere süreci başlayacak. Aslında özünde tarama süreci dediğimiz şey en başa dönersem ulusal menfaatle AB müktesebatı için 35 başlıkta farklılıkları saptamaktır. Ne fark var?Yani neyi uyumlaştırmışız, şey bu. En son üye olan yani 2004 Mayıs’ta tam üye olan 10 ülkede aşağı yukarı tarama süreci hakkında bilgi vermek istiyorum. Ortalama 1 yada 2 yıl. Sürecin en hızlı tamamlandığı  ülke Malta, 9 ayda tarama süreci tamamlanmış Malta için.En uzun tarama süreci de Slovakya için sürmüş bu da 22 ay. Ondan sonra fiili müzakere süreci başlamış. Şimdi herhalde Ekim 2005'den sonra en çok duyacağımız ama çok ağır bir yük getiren bir kavram var. Bu kavram henüz daha ülkemizde maalesef tartışılıyor. Müzakere pozisyonu diye bir şey. Ne demek bu müzakere pozisyonu? Müzakere pozisyonu her iki tarafta alacak Bizde alacağız müzakere pozisyonu AB’de alacak ve bunu 35 dosya için ayrı ayrı yapacağız. Aday ülke her müktesebat başlığı için yada her dosya için,buradan bakıyorum elimdeki notlara bakıyorum doğrudan, ulusal mevzuatın ne şekilde ve hangi takvimle AB müktesebatına uyumlu hale getireceğini ve uygulayacağını varsa uygulama için geçiş dönemi istisna taleplerini ve gerekçelerini ve uygulama için nasıl bir kurumsal yapı, yani idari bir yapı oluşturacağını ortaya koyuyor. Yani Türkiye AB’ye 35 adet müzakere komisyon dosyası sunacak. Yani örneğin daha iyi bildiğim bir konuya değiniyorum, tarım dosyasını müzakere sürecinde Türk ulusal mevzuatı AB müktesebatına nasıl ve hangi takvimde uygulanacak? Uygulama için ihtiyaç duyacağımız geçiş dönemleri varsa bunları belirteceğiz ve bunu nasıl bir idari kapasiteyle yapacağız. Yani kim yapacak bu işi? Bunu ortaya koyacağız. Bunun karşılığında AB de bize her 35 dosya için bir müzakere pozisyonu belirleyecek. Yani komisyon, AB komisyonu Türkiye’nin müzakere pozisyonunu dikkate alacak. Yani tarım dosyasında nasıl bir müzakere pozisyon belgesi vermişiz komisyona, bunu alacak ve bunun karşılığında bu dosyaya AB’nin ortak müzakere pozisyonunu belirleyecek. Böyle bir taslak hazırlayacak. Bu yapılırken 25 aday ülkenin görüş ve katkısı alınacak ve Avrupa Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylandıktan sonra, oyçokluğuyla değil, oybirliğiyle onaylandıktan sonra aday ülkeye getirilecek. Yani daha müzakere pozisyonunun oluşmasında AB’nin, bunun Türkçe’sini söylersek Papadapulos’dan 35 adet imza isteyeceğiz. Sadece müzakerelerin başlaması için. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Aksi takdirde yani tarım dosyasında AB müzakere komisyonu bize sunarken altında konseyin oybirliği olacak. Neden oybirliği yani Papadapulos imzası olacak bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Şu da var; AB‘de geçiş dönemi talep edebilecek. Geçiş dönemiyle istisna talep edebilecek aynen bizim AB’de geçiş döneminde istisna talep edebilme hakkımız olduğu gibi. Diyebiliriz ki mesela biz kamu ihalelerinde şu, şu, şu dönüşümü tam üyelik öncesine erteleyelim diye bir talebimiz olabilir. Yada şu iş olmasın diyebiliriz ama bunun karşılığı şunu unutmayalım ki bu bir müzakere süreci ve AB’yi Avrupalılar çok iyi biliyorlar, bizim her istediğimiz geçiş dönemi istisna talebinde mutlaka onlar da karşılık olarak bir geçiş dönemi talep edeceklerdir. Yani şimdiden iş gücünün serbest dolaşımında bunu yapmaya hazırlar bekliyorlar. Yani bizler ne kadar geçiş dönemi istisna talebinde bulunursak arkasından Avrupalılar isteyecek ve 35 dosyada bu oybirliği gerçekleşir ve Türkiye sunulur ondan sonrada her dosya bazında müzakere süreci fiilen başlamış olur. Geçiş dönemi ne demek? Herhalde bir iktisatçı olarak bunu çok net söyleyebilirim, 2006’dan sonra Türkiye’de en çok konuşulan konu bu olacak. İlgili alanda mevzuat uygulamasının öngörülen takvim doğrultusunda katılımından itibaren belirli bir zaman dilimi diyebiliriz. Yani biz herhangi bir dosyada diyebiliriz ki biz bunları yaparız ama katılımdan sonraya da bazı konuları erteleyebiliriz. Bu bir talep ama AB’nin tekrar ediyorum oybirliğiyle kabul etmesi gerekiyor müzakere pozisyonunda yer alabilmesi için. İstisna! Bu çok  az oluyor ve daha önceki tecrübeler %3’ü geçmediğini söylüyor. Belirli bir alanda kalıcı veya geçici olarak mevzuata uymama hakkını yani AB müktesebatına uymama hakkını talep edebiliriz. Kuralı istisna. Yani biz buna uymayacağız AB’nin şu müktesebatına uymayacağız. Ama bunun da tekrar ediyorum AB müzakere pozisyon belgesinde ilgili müktesebat başlığında oybirliğiyle kabul edilmesi gerekiyor yani, çok kolay olmadığını şimdiden söyleyeyim geçiş döneminde istisnalar son derece sınırlı ve çoğu konularda AB hiç esnek değil. Yani serbest piyasa kuralları, Pazar işleyişi, devlet yardımları, fikri mülkiyet hukuku, rekabet bozucu ortam yaratması halinde tekel mevzuata uyum, sosyal politika bunlarda asla istisna kabul etmiyor. Adaletin işlevi konusunda yani birliğin temel siyasi önceliklerinde istisnaları bugüne kadar tamamen reddetmişler. Eğer herhangi bir konu aday ülke için, burada somut olarak Türkiye için gerçekten uyum maliyeti Türkiye’nin temel yapılanmasını çok ciddi bir şekilde etkileyecek bir konu varsa yada bu istisna talebinin kabulünü AB’nin iç sistemini zorlayan bir konu çıkarsa bu surum kabul edilebilir diyorlar. Ama tabi nedir bu konu vallahi düşündüğünüz zaman çok da fazla bulamıyorsunuz. Yani şöyle formüle edilmiş, daha önceki ülkelere, aday ülkenin ulusal çıkarları ile çelişmesi ancak AB açısından verimli sonuç yaratmamasıyla ilgili. Ne olabilir bilemiyorum. En kolay başlıklardan başlayacak müzakereler. Dolayısıyla bir ısınma turu gibi. AB mevzuatının yoğun olmadığı AB müktesebatının çok gelişmiş olmadığı konular var. Eğitim bunlardan bir tanesi. Eğitim dosyasında eğitim ağırlıklı olarak üye devletlerin hala ulusal .... içerisinde, AB eğitim konusunda çok kapsamlı bir müktesebat oluşturmuş değil. Yetmiş yedi tane direktif var onun dışında çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla mesela eğitim sürecinden başlamayı düşünüyorlar. Sakın Türkiye'nin eğitim sorunlarını AB sürecinin çözebileceği gibi bir yanılgıya kapılmayın. Çünkü bu olay, yani her ülkenin eğitim sorunu kendi sorunudur AB ile ortalık bir eğitim politikası yoktur. Nispeten kolay başlıklardan başlanıyor, zor başlıklar sonraya atılıyor. Tarım ve çevre bunu söylemişler daha önceki müzakere süreçlerinden de elde edinilmiş notlar, tarım ve çevre dosyası daha önceki müzakere süreçlerinin de en zor dosyası olmuştur tüm aday ülkeler için. Şöyle bir örnek vereyim; 10 ülke en son müzakereleri gerçekleştirdi 31 başlık altında gerçekleştirdiler. Bu ne demektir? 310 tane müzakere konusu oldu her ülke için 31 tane 10 ülke için 310 tane ayrı müzakere başlığı oluştu. Sadece 13 de 310 başlığın sadece 13 ünde geçiş dönemi kabul edilmiş 2 tane istisna var bütün şeylerde. Evet, yani süreç aşağı yukarı atlayarak gidiyorum. Müzakereler 2 boyutta yürütülüyor. Biri siyasi boyut biri teknik boyut. Şimdi biz Türkiye olarak iyi hazırlanmıyoruz şimdiden bunu görebiliyorum. Mesela şöyle bir tartışma var Türkiye'de şöyle deniyor; baş müzakereci değil mi? Baş müzakereci Abdullah Gül olsun diye bir şey var, bu çok yanlış bir ifade. Çünkü zaten siyasi boyutun başında dış işleri oluyor. Bir iki ülke Dışişleri Bakanı dışında eski cumhurbaşkanlarını falan da getirdi. Mesela Kıbrıs Klerins'i getirmiş, Klerins diyorum, neydi pardon Vasiliu'i getirmişti. Ama bu çok enderdir. Dolayısıyla muhtemelen Türkiye’de Dış İşleri Bakanı siyasi boyutta baş müzakereci olacak. Bu hükümetler arası konferans denen karşımızda 25 üyenin oturduğu bizim de oturduğumuz ve bazı müzakere başlıklarının oybirliğiyle kabul edileceği komisyona tabi ki teknik biri gitmeyecek oraya Dışişleri Bakanı gidecek. Ama esas baş müzakereci denilen kavram teknik boyutta olacak. Yani ülke olarak esas tartışma baş müzakereci Gül’mü olsun, yoksa Mehmet Aydın’mı olsun tartışması teknik olarak yanlış bir tartışmadır. O zaten siyasi boyutlardan bir tanesi, zaten siyasi boyutun başında olacaktır. Bir de müzakere heyet başkanı olacak. Bunun başında mutlaka bir siyasi, onun altında bir baş müzakereci oluyor. O teknik boyutu oluyor. İtiraf edeyim benim gönlüm Kemal Derviş'in bu işi yapmasından yana olduğumu söylememde herhalde bir sakınca yoktur. Ama yoğun kaynak isnat eden ülkemiz Kemal Derviş'i ihraç etti dışarıya. Yani Türkiye'ye çok yararlı olacak bir alanda nedense öneri bile götürülmedi. Kendisi de istiyordu biliyorum yani baş müzakereci olmayı ama teklif bile götürülmeyince. Şeyi tercih ederdi benim bildiğim kadarıyla UNDP'nin başına gelmektense 10 yıl Türkiye'nin baş müzakerecisi olmasında teknik boyutta Sayın Kemal Derviş'in tercih edeceğini zannediyorum. Ama kendisine öyle bir şey getirilmedi. Baş müzakereci kavramı iki tane kurum oluşuyor. Bir tanesi müzakere sürecinin koordinasyonundan sorumlu kurum. Kim olacağı belli değil.Avrupa Birliği genel sekreterliği aday ama AB genel sekreterliğiyle pek hoşlaşmayan, bir iki tane kurumumuz var başta DPT olmak üzere. Yani durup dururken siz daha iki günlük çocuksunuz ne yapıyorsunuz dediler. Her bir dosya için müzakere heyeti oluşturulacak. Onların altında çalışma grupları onların altında da danışma heyetleri kurulacak. Türkiye bunlara dair daha hiç bir şey yapmadı onu da söyleyeyim. Tarım Bakanlığı bir şeyler yapıyor onu da söyleyeyim Tarım Bakanlığı dışında herhangi bir şekilde ciddi bir çalışma yok. Bakanlar Kurulu bünyesinde tüm aday ülkeler bir AB komitesi kurmuşlar bugüne kadar örneğin bir Macaristan.Yani bakanlar kurulu içerisinde bir AB komitesi. Diyelim ki Maliye Bakanı, Dış İşleri Bakanı yada başka bir bakan kendi içlerinde bir AB komitesi oluşturabiliyorlar. Neden? Bakanlar kurulundan geçecek bir sürü konu var. Orada bu işi lobisi de kendi bakanlar kurulunun içindeki AB komitesinde yapıyor. Yani kara verdiği zaman.diyelim ki tarımla ilgili bir şey geliyor, bunu oraya kim savunacak diğer tüm bakanlara kim imzalatacak, bunun lobisini kim yapacak. Bir AB komitesi var ve bizde kim olacağı belli değil. Şart değil ama daha önceki ülkelerde öyle çalışmışlar, parlamentoda bir AB komitesi olması gerekiyor.Yani parlamento içinde olanları kendilerini anlatacak, çünkü bir dizi yasal dönüşüm gerçekleşecek. Kamuoyunu gelişmelerle doğrudan bilgilendirmek gerekiyor bu süreçte. Şeffaf ve etkin bir idari yapı kurulması gerekiyor. Konulara hakim yabancı dil bilen müzakere tekniklerine hakim bir müzakere heyeti oluşturulması gerekiyor. Maalesef hiç birisi yapılmıyor. Bu işi başarmış ülkeler müzakere sürecinde nasıl başardınız diye sorulduğunda;birinci koşul olarak toplumsal katılım diyorlar. Yani mutlaka balıkçılık dosyası müzakere ediliyorsa yani siz balıkçılar kooperatiflerini arkanıza almazsanız onları işin içine sokmazsanız o dosyanın, haydi müktesebat uyumunu yaptınız ama uygulamada şansınız yok diyorlar. Yani uygulamada işin %50'lik tarafı. Bu konuları ne yapacağız bilmiyorum. Yani bizim devlet-i Ali Osmaniye bu kooperatifleri, ayak takımı karıştıracak mı bu işin içine çok emin değilim. Bakalım göreceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının mutlaka işin içine karıştırılması gerekiyor. Uyum takviminin dengeli olması yani çok hızlı geçiyorum. İdari kapasite çok önemli yani inanamayacağımız bir zorlukla karşılaşacağız. Adalet Bakanlığı da aynı şeyi yaşayacak. Zor bir sürece giriyor Türkiye ve bu süreçte konularla yakından ilgilenen birsi olarak vermek istediğim temel mesaj bunun bir müzakere süreci olmadığı. Yani müzakerede sakın ha bir pazarlık süreci anlamayalım. Tek pazarlık konusu var o da takvim. Neyi ne zaman yapacağımızı pazarlık edebiliriz, şunu yapalım bunu yapmayalım yok. Zor bir sürece giriyoruz ama ben bu konunun genel için hayır olacağını çok dileyenlerden ve isteyenlerden biriyim. Çok teşekkür ediyorum..
OTURUM BAŞKANI : Sayın Karakaş biz teşekkür ediyoruz. Sabote ettik. Evet şimdi söz Sayın Doçent Doktor Serap Yazıcı'da
DOÇ. DR. SERAP YAZICI : Teşekkürler Sayın Başkan. Ben konuşmama başlamadan önce bu programın organizasyonunda katkıları olan Ankara Barosu'nun çok değerli üyelerine ve Türk Demokrasi Vakfı'na şükranlarımı iletmek istiyorum. Daha önce hocamın da ifade ettiği gibi ben konuşmama da Türkiye'nin geride bıraktığı reform sürecinin bir boyutuna değineceğim sivilleşme boyutuna değineceğim. Sizlerinde yakından gözlemlediğiniz gibi Türkiye aslında çok yoğun bir reform süreci yaşayarak anayasal zemini daha genel olarak ise hukuk düzenini demokrasinin evrensel normlarına uygun hale getirmeye çalışmıştır. Bu Türkiye açısından çok değişik cephelerden bakıldığında kaçınılmaz bir süreçti. Çünkü bir kez her şeyden önce demokrasinin evrensel değerleri, içinde bulunduğumuz yüzyılda evvelce hiç olmadığı kadar küresel bir önem taşımaya başlamıştı ve dünyanın tek hudutlu bir yapıya dönüşme sürecinde hemen hemen dünyanın çok değişik coğrafyalarındaki bütün ülkeler hem ekonomik yapılarını veya siyasi yapılarını batılı demokratik normlara uyumlu kılma çabası içinde bıraktı. Olaya Türkiye cephesinden baktığımızda ise bu süreç devam ederken Türkiye maalesef son askeri darbeden yoğun otoriter bir hukuk mirası devralmıştı ve bu mirasın tasfiyesi de pek kolay görülmemekteydi. Neyse ki çok yavaş ilerlemekle birlikte son yıllarda hem küreselleşmenin teşvik edici boyutu altında hem de iç kamuoyundan gelen talepler kaşı neticede duyarlılık göstermesiyle birlikte Türkiye yoğun bir reform sürecini geride bıraktı. Türk Anayasa düzeninin demokrasinin evrensel normlarıyla bağdaşmayan çeşitli boyutları vardı gene sizlerinde yakından bildiğiniz gibi, temel hak ve hürriyetler üzerindeki yoğun yasaklar ve devlet otoritesinin bu alandaki aşırı yetkileri ve nihayet belki biraz daha gözden kaçan bir boyut asker ve sivil ilişkilerinin demokrasinin evrensel modeline uygun olmaması. Gerek anayasa düzeninde yer alan bazı normların gerek yasal, mevzuatın gerekse Türk siyasi hayatının özgün şartlarının asker sivil ilişkilerinin demokratik modelinden çok uzak bir yapıya zemin hazırlamış olması.ve yapılan bu reformlar sonuç olarak Türkiye de asker sivil ilişkilerini tümüyle değilse de bir ölçüde demokrasinin evrensel standartlarına uygun hale getirmeyi başarmıştır. Şimdi bütün bu reformların önemini vurgulayabilmek için öncelikle be iki boyutunun ne anlama geldiğini, demokrasi ve temel değerleri çerçevesin de asker sivil ilişkilerinin demokrasi modeli olarak tanımladığımız modelin ne tür bir özellik taşıdığı ve Türkiye'nin bu model içindeki yerinin ne olduğuna değinmek istiyorum. Demokratik bir düzeni çeşitli boyutlarıyla tanımlamak mümkündür. Bu boyutlardan biri de aynı derecede önemli olmakla beraber karar alma sürecinin seçilmiş kişiler tarafından yönlendirilmesidir, böylelikle yönetilenlerin karar alma sürecinde dolaylı olarak etkili olması sağlanır. Bu aynı zamanda bir başka boyutta da demokrasiye katkıda bulunmaktadır. Karar vericiler görev yerlerinde sandıkları kurulup seçim zamanı geldiğinde daha önceki aldıkları kararlardan yürüttükleri politikalardan dolayı yönettikleri kitleye hesap vermek durumunda kalırlar. Haliyle demokrasinin bu boyutunun gerçekleşmesi kara verme mekanizması içinde seçime dayanmayan bazı kurum ve organların herhangi bir rollerinin olmamasını gerektirir. Oysa kurum olarak orduya baktığımızda, kurum olarak ordu; tamamen yurt savunması hizmetlerinde mesul olması gerektiği halde bu işin demokratik olmayan modellerinde karar alma sürecinde bazı rollere sahip olmaktadır ve böylece alınan bu kararlarda halka hesap verme söz konusu olmamaktadır ve Türk demokrasisinde 50 yıllık geçmişe baktığımız zaman Türkiye'de siyasi kararların aslında seçilmiş yöneticiler tarafından alındığını görüyoruz ama kimi zaman gerek dış politikada çok önemli konularda gerek iç politikaya ait çok önemli konular da seçilmiş kişilerin kendi tercihleriyle hareket etmediklerini çok hayati konularda kurum olarak ordunun icabetini almaya ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Acaba neden Türkiye'de demokrasinin bu boyutu yeterince gelişememektedir, neden kurum olarak ordunun karar verme sürecinde bazı etkileri olması gerektiği yolunda bir yorum aydın çevrelerde dahi tartışılabilen bir niteliktedir. Bunu bir kaç sebeple yüzeysel olarak açıklayabilmek mümkün. Bir kez her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş projesine baktığımız zaman bu devlet yapısının kuruluş sürecinde askeri resmi koalisyonun rol oynadığını, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir fiili etkisi suretiyle daima cumhuriyetin izlediği politikalar üzerinde kendisini bir hak sahibi olarak gördüğünü, hatta cumhuriyete yönelik bazı tehlikeler mevcut olduğunda yahut tehlike algıladığı mevcut olduğunda cumhuriyeti korumak ve kollamak görevinin kendi asli görevi olduğu şeklinde bir hal içinde olduğunu görüyoruz. Öte yandan üç askeri müdahale Türkiye'de sivil yönetim sürecini kesintiye uğrattığında aynı zamanda kurum olarak ordunun önemli bir yetkiye sahip olduğunu bir anayasa sürecine zemin hazırlamıştır. Her üç askeri müdahaleyi takiben askerlerin etkisi altında yeni anayasalar hazırlanmış yada metruk anayasada köklü değişiklikler yapılmıştı ve bütün bu değişiklikler çerçevesinde kurum olarak ordu, karar alma sürecinde aslında normal bir demokrasiyle bağdaşmayacak ayrıcalıkla ekletmiştir. Nihayet başka bir husus olarak şunu da zikretmek mümkün; Türkiye de genellikle siyasi kadrolar ülkenin çok ciddi problemleri karşısında yeterli duyarlılığı gösterip çözüm formüllerine yönelemedikleri, bu problemleri tespit ve teşhis etmek çoğu zaman  askeri cephelere kalmıştır ve bunlarında çözüm formüllerini sivillere bir anlamda dayatmak doğal karşılanan bir fonksiyona dönüşmüştür. Ben konuşmamada bu sürecin bu reformların önemini vurgulayabilmek üzere öncellikle Türkiye'de askeri otoritenin her üç askeri müdahaleyi takiben ne kadar önemli yetkiler kazandığına kısaca değineceğim ve ardından yapılan reformların ne olduğuna değineceğim ve sonuçta bu yapının bu modelin, ne ölçüde demokratikleşmiş olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesini takiben Türkiye yeni bir anayasayla tanıştı.1961 Anayasası. Bu anayasa bir çok çevrede haklı olarak Türkiye'nin sahip olduğu en demokratik anayasa olduğu tanımına layık görüldü. Bu tanım elbette yanlış değil ama bu tanım yapılırken önemli bir boyut hep dikkatlerden kaçmış oldu. O da bu anayasayla Türkiye'de ilk defa kurum olarak ordunun aslında önemli sayılabilecek bazı ciddi yetkiler kazanmış olmasıydı. Örneğin bu anayasayla 27 Mayıs müdahalesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi üyelerine, bu anayasanın kurduğu cumhuriyet senatosunun yani TBMM'nin bir kanadında tabi senatörlük sıfatıyla yasama sürecini bir ölçüde de olsa denetleme olanağı tanımış oldu. Gene bu anayasayla Genel Kurmay Başkanlığı  daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olduğu halde başbakanlıklara bağlandı ve böylece devletin genel düzeni içindeki hiyerarşik konumu güçlenmiş oldu. Öte yandan ilk defa olarak Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu 1961 Anayasasıyla kuruldu. Dediğimiz gibi bu kurul üyeleri arasında asker ve sivillerin yer aldığı ve periyodik olarak toplantılar yapan ve bu toplantıların vesilesiyle de askeri otoritenin izlenen politikalar hakkındaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na iletme olanağı bir anayasa kuruludur. Şüphesiz Milli Güvenlik Kurulu'nun kurulmuş olması askeri otorite bakımından sivil yönetim sürecinde elde edilmiş çok ciddi bir ayrımcılığı ifade etmektedir. Nihayet bu anayasanın 24. maddesi Milli Birlik Komitesi yönetimi döneminde çıkarılan kanunların Anayasa Mahkemesi tarafından yargı denetimine tutulmayacağı şeklinde bir hükme yer vermiştir. Aslında bu hükümde anayasayı hazırlayanlar bakımından bir paradoksun ifadesidir çünkü bildiğiniz gibi bu anayasa Türkiye de ilk kez anayasanın üstünlüğü ilkesine çok ciddi bir biçimde inşa etmiş ve bu maksatla da ilk defa olarak Anayasa Mahkemesi’ni kurmuştur. Ama askeri yönetimin çıkardığı kanunları anayasa mahkemesinin denetimi dışında bırakmıştır. Bu süreç 12 Mart 1971’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime bir muhtıra yayımlamak suretiyle müdahale etmesinin neticesindeki anayasa değişiklikleriyle de devam etmiştir. Hatırlayacağınız gibi o tarihte parlamento fesih edilmemişti ama Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkisi altında bazı anayasa değişikliklerini kabule mecbur kılınmıştır. Bunları askerlere, askeri otoriteye ayrıcalık tanıyanlarını yine kısaca özetleyecek olursak; bir kez her şeyden önce Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısında bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş ve kurulda asker üyelerinin komutanlık düzeyinde temsiline olanak tanınmıştır. Artık dört kuvvet komutanı temsil edecektir askeri otoriteyi kurulda ve kurul kararlarının Bakanlar Kurulu üzerindeki manevi rolünü güçlendirecek bazı sözel değişiklikler yapılmıştır. Gerçi bunun, bu değişikliklere rağmen manevi yönünün güçlendiğini söylemek mümkündür. Sıkıyönetime geçişler kolaylaştırılmıştır. Anayasanın tabi hali ilkesini öngören hükmünde bir değişiklik yapılmış ve hüküm kanunu hakimiyeti olarak formüle edilmiştir. Böylece aslında anayasaya aykırı olan sıkıyönetim mahkemelerinin sözel bakımdan anayasaya uygunluğu sağlanmıştır. Yani deyim yerindeyse anayasaya karşı hile yoluyla uygunluk gerçekleştirilmiştir. Öte yandan Sayıştay’ın yetkilerini düzenleyen anayasa maddesine bir ek fıkra ilave edilmiştir. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sayıştay’ın denetimine tabi kılınmadığı, bu denetimin dışında bırakıldığı hükmü benimsenmiştir. Ve yargı düzeyi bakımından da önemli çok anlamlı 2 değişiklik yapılmıştır. İlk kez Askeri Yüksek İdari Mahkemesi kurulmuştur. Böylece askeri kişileri ilişkin idari uyuşmazlıklar veya askeri nitelik taşıyan idari uyuşmazlıklar artık Danıştay’ın görev alanında değildir, Askeri Yüksek İdari Mahkemesinin görev alanındadır. Nihayet belki çok daha önemlisi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri bu süreç içinde ve doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkisi altında yaratılmıştır. Bu mahkemeler çeşitli bakımdan sorun yaratan bir yapıya sahiptir. Bir kez devletin güvenliği aleyhine işlenen suçları yargılamak üzere kurulmuşlardır yani olağan dönemde görev yapacak olan fakat aslında olağanüstü vasıflara sahip mahkemelerdir. Fakat daha da önemlisi bu mahkemelerde görev yapacak olan savcı ve yargıçların bir kısmı askerlerdi. Dolayısıyla yargı düzeni içinde askeri otorite sürekli olarak kullanabileceği çok önemli bir ayrıcalık elde etmişti. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’ni takriben Milli Güvenlik Konseyi rejiminin etkisi altında ve nihai etkileriyle birlikte hazırlanan 1982 Anayasası ise, bitin bu yetki ve ayrıcalıkları askerlere tanınan yetki ve ayrıcalıkları muhafaza etmiş, bunları güçlendirmiş hatta bunlara yenilerini eklemiştir. Bu anayasanın askeri otoriteye tanıdığı ayrıcalıkların bir kısmı bir geçiş süreci ön gören geçici hükümlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin; geçici birinci maddeye göre müdahale lideri ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve bu anayasayla birlikte halk oylaması yapıldığında cumhurbaşkanlığına aday olmuştur ve seçmenler bir tek oy kullanmak suretiyle hem Sayın Evren’in Cumhurbaşkanlığını onaylamışlar hem de Anayasa’ya evet demişlerdir. Öte yandan bu anayasanın geçiş süreci içinde Sayın Evren düşünülmek suretiyle, Cumhurbaşkanlığı makamına, anayasa değişikliği sürecinde güçlendirici bir veto yetkisi tanımıştır. Bu yetkinin amacı geçiş süreci içinde eğer seçilmiş yöneticiler anayasada askeri otoritenin tasvip edemeyeceği bazı değişiklikler yapacak olursa Sayın Evrenin bunları veto etmesini sağlamak böylece bir bakıma Sayın Evren’e bir anayasa bekçiliği rolü yüklenmiştir. Ama hemen belirtmek gerekir ki Sayın Evren bu süreç içerisinde söz konusu yetkiyi kullanmamıştır. 1987 Anayasa değişiklikleri yapıldığında bu veto yetkisine başvurulmadan halk oylamasında bu değişiklik seçmenler tarafından kabul edilmiştir. Gene geçiş süreci içerisinde Milli Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Konseyine dönüşmüş ve 6 aylık bir süre için Anayasada öngörülen bazı istişare yetkileri kullanmış. Fakat bunlardan daha önemli olanlar anayasanın geçiş sürecinde tamamlandıktan sonra da uygulanacak olan diğer hükümlerinde yer alan ayrıcalıklardır. Örneğin ilk kez bu anayasayla Devlet Denetleme Kurulu adında bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul Cumhurbaşkanlığı Makamına bağlıdır. Cumhurbaşkanlığı Makamı adı onun inisiyatifindeki kamu kurumları üzerinde hukuka uygunluk ve verimlilik denetimi yapması amaçlanmıştır söz konusu kurumun. Fakat 2 kurum bu kurulun yetkisi dışında bırakılmıştır. Bunlardan biri yargı organıdır. Yargı organı devlet denetlerine kurulu tarafından denetlenemeyecektir. Eminim bu çok isabetli bir istisnadır çünkü yargının bağımsızlığı ilkesi karşısında yargıya böyle bir muafiyet tanınması gerekirdi. Diğeri ise Türk Silahlı Kuvvetlerine tanınan muafiyetti. Devlet Denetleme Kurulu Türk Silahlı Kuvvetlerini denetleme yetkisine sahip değildir. Tabi bu da gene Silahlı Kuvvetlerine tanınmış bir ayrıcalık niteliğindeydi. Bu anayasa idari işlemler üzerinde idari yargı denetimini gerekli kıldığı halde bazı işlemleri istisna olarak düzenlemiştir. Ve istisnalar arasında Yüksek Askeri Şura kararları da vardır. Bildiğiniz gibi Yüksek Askeri Şura kararları aslında icrai nitelik taşıyan idari işlemlerdir dolayısıyla yargı denetimine tabi kılınmaları gerekirdi. Daha önemli olan Milli Güvenlik Kurulunu düzenleyen anayasadaki bölüm, Milli Güvenlik Kurulunu düzenleyen anayasa hükmü gerek kurumun yapısında çok anlamlı değişikliler gerçekleştirmiş, gerekse o kurulun kararlarına artık neredeyse ciddi bir ayrıcalık kazanmıştır. Kurumun bu pozisyonu düzenleyen anayasa hükümlerine göre artık kurulda yer alan askeri üyeler evvel çoğunluk gibi sivil üyeler arasında azınlık teşkil etmektedir, gerek anayasa düzeni için sayıca çoğunluk teşkil etmektedir. Bu neden önemlidir? Çünkü kurulun aldığı kararlar da askeri formüllerin benimsenme olasılığı çok daha güçlü bir olasılık haline gelmiştir nihayet anayasanın ilgili hükmüne baktığımız zaman şu hükme yer verildiğini görüyoruz, kurulda alınmış olan kararlar Bakanlar Kurulu tarafından öncelikli dikkate alınır. Yani artık bakanlar Kurulu’nun bu kararların gereğini yerine getirmekle hükümlüdür. Nihayet anayasanın geçici 15. maddesi tıpkı senetli gibi Milli Güvenlik Konseyi rejimi denetiminde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve kararların Anayasa Mahkemesi tarafından denetleneceğini öngörmektedir. Aslında bu 1961 Anayasasında da yer verilmiş olan bir hükümdür ama burada önemli bir hususa da dikkat çekmek istiyorum, Milli Görev Partisi çok kısa süre iktidarda kaldı ve çok az sayıda kanun yaptığı halde  Milli Güvenlik Konseyi üç yıl süreyle iktidar yetkilerini kullanmış, bu süre içinde yaklaşık 600 kanun ve 90 kararnameyi kabul etmiş ve tüm bu hukuk tasarrufları yoluyla da Türkiye hukuk düzeni içinde çok ciddi, köklü bir yeniden yapılanma sürecini gerçekleştirmiştir ki Konsey’in kabul ettiği bütün bu kanunlar aslında otoriter ifadelerle doludur. Ayrıca bunlara tanınmış olan yargı bağışıklığı  çok anlamlı bir ayrıcalığı ifade etmektedir. Tabi Anayasa Devlet Güvenlik Mahkemesini korumaya devam  etmiştir. Sayıştay’ın denetim yetkisi dışında bırakmaya devam etmiştir, Türk Silahlı Kuvvetlerini. Öte yandan belki bütün bunlar yanında çok önemli olmayan ama gene de değinilmesi gereken bir başka husus ilk kez gene bu anayasanın yarattığı yüksek öğretim kurumunda Genel Kurmaya da bir üye yetkisinin tanınmasıdır. Böylece dolaylı yollardan Yüksek Öğretim Kurumu askerlerin etkisine girmiş oldu. Bütün bu yetki ve ayrıcalıklar özellikle 2001’den itibaren yapılan anayasal reformlarla aslında 1999’dan itibaren başlamıştır, önemli ölçüde hukuk düzeyinden tasfiye edilmiş ve yapılan anayasa reformlarının gereği olarak yasal bazı reformlar da gerçekleştirilerek bunların yasal plana aktarılmasını da sağlanmış. 1999’da Sayın Hocam işaret ettiler, önce Devlet Güvenlik Mahkemeleri sivil bir kimliğe kavuşturulmuştur,asker üyelerin bu mahkemelerdeki varlığına son verilmiştir. Nihayet 2004 yılında yapılan değişiklikle Devlet Güvenlik Mahkemesi tümüyle ilga edilmiştir, böylece hukuk düzenindeki bir kambur tümüyle tasfiye edilmiştir ve bu mahkemedeki görülmekte olan davalar mevcut Ağır Ceza Mahkemelerine intikal ettirilmiştir. 2001 yılında yapılan reformlarla ise Milli Güvenlik Kurulu yapısında çok önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Artık yapılan reformdan sonra kurulda yer alan sivil üyelerin sayısı arttırılmıştır, böylece kurul kararlarına seçilmişlerin sayısı arttırılmıştır, böylece kurul kararlarına seçilmişlerin tercihlerinin yansıyacağı ifade edilir veyahut bu ümidi taşımak mümkün olabilir. Ama daha önemlisi  anayasanın Milli Güvenlik Kurulunu düzenleyen maddesinde kurul kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirileceği ifadesine yer verilmişti. Böylece artık Bakanlar Kuruluna Milli Güvenlik Kurulu kararlarını yerine getirmek, uygulayıp uygulamamak konusunda bir tür inisiyatif sağlandığı söylenebilir. 2001’de çok önemli bir değişiklik olarak anayasanın biraz önce işaret ettiğim geçici 15. maddesinin 3. fıkrası ilga edilmiş böylece konsey rejiminin kabul ettiği hukuk tasarruflarının üzerinde Anayasa Mahkemesinin yargı denetimi yolu açılmıştır. Bu değişiklik çok önemlidir ama ifade etmek gerekir ki yapılan bu değişiklik soyutlar denetimine değil sadece somutlar denetimine imkan tanıyacaktır. Çünkü Anayasa Mahkemesi ancak bir kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki 60 günden sonra soyut norm denetiminin yapılabileceği bir mahkemedir. O yüzden süre dolmuş olduğu için ancak somut norm bakımından bir inceleme olabilecektir. Bu da teknik olarak, sizler hukukçular olarak bunu bildiğiniz için çok güç bir mesele olduğunu takdir edeceksinizdir. Yani bu otoriter miras belki 20, 30, 40 yılda ancak hukuk düzeninden tasfiye edilebilecektir. 2004 reformuyla Genel Kurmayın Yüksek Öğretim Kurumuna üye atama yetkisine son verilmiştir. Öte yandan Sayıştay’ın Türk Silahlı Kuvvetlerini denetleyemeyeceği yönündeki ifade kaldırılmıştır, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri de diğer kamu kurumları gibi Sayıştay’ın denetim yetkisi kapsamına alınmıştır. Bütün bu reformlara ek olarak yasal planda çok anlamlı reformlar gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda demokratikleştirme paketleri olarak yansıyan paketlerin özellikle 7 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe giren 7. paket çok önemli reformlar içermektedir. Bir kez Milli Güvenlik Kurulunun tavrı üzerinde çok ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu kanuna baktığınızda Milli Güvenlik Kurulunun yetkilerini düzenleyen hükmünde kanunun bu uzun bentler halinde kurula çok geniş yetkiler tanıdığı görünmektedir ve aslında bu yetkilerin önemli bir kısmı da Milli Güvenlik kavramının ötesine geçmektedir. Bu hüküm değiştirilmiş ve Milli Güvenlik kavramıyla daha bağdaşacak nitelikte sınırlı yetkiler sağlanmıştır, tanınmıştır kurula. Öte yandan kurul genel sekreterliğinin seçimi ile ilgili hüküm değiştirilmiştir ve daha kurulun genel sekreterliğine ancak yüksek rütbeli subaylar arasından atama yapılabilmekteydi yapılan değişiklikle yüksek bürokratların da genel sekreter olarak seçilmesine olanak tanınmıştır ve bildiğiniz gibi 2004 Ağustos ayında Atina’da büyükelçilik görevinde bulunan Yılmaz .... da bu göreve getirilmiş ve böylece ilk sivil genel sekreter olmuştur. Bunun dışında kurul toplantıları evvelce ayda bir yapıldığı halde reformla iki ayda bir yapılacağı hükme bağlanmıştır. Buradaki de çok önemlidir. Bu sayede kurulun sık sık seçilmiş yöneticiler üzerinde tavsiye ve telkinde bulunması daha güçleştirilmiş olmaktadır. Daha önemlisi bu kanunla yönetimde şeffaflıkla bağdaşmayan bazı ifadeler yer almaktaydı. Gizli gizlilik kaydı şeklinde belirtilmekteydi. Örneğin kurulun kavgalarının gizli gizlilik kaydına sahip olduğu resmi gazetede yayımlanmayacağı. Kurula yapılan personel atamalarının resmi gazetede yayımlanmayacağı. Ve nihayet kurul yönetmeliğinin gizli gizlilik kaydına sahip olduğu ve resmi gazetede yayımlanmayacağı düzenlemeleri yer almaktaydı, bütün bu gizli gizlilik kaydı içeren düzenlemeler değiştirilmiş, bunların resmi gazetede yayımlamalarına olanak tanınmış böylece hem kuruma şeffaflık kazandırılmış hem de Türkiye’de sivilleştirme süreci bakımından çok ciddi bir adım atılmıştır. Nihayet RTÜK kavramında önemli bir değişiklik olmuştur. Bu kurulun üyelerinden bir kısmı Milli Güvenlik Kurulu tarafından atanmaktaydı buna son verilmiştir böylece Milli Güvenlik Kurulu’nun aktif kurula üye atama yetkisi son bulmuştur. Bütün bu reformlar aslında Türk Silahlı Kuvvetlerine 1961 yılından bu yana tanınmış olan yetki ve ayrıcalıkların tümünü tasfiye etmiş değildir ama bunları çok önemli ölçüde değiştirmiş ve asker sivil ilişkilerine çok daha sivil bir içerik kazandırmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin özgün koşulları içinde değerlendirdiğimiz takdirde yapılan bu reformların devrim mahiyeti taşıdığını ifade etmek gerekir. Fakat bunlara rağmen hala daha gerek anayasal gerek yasal düzeyde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu ayrıcalıklar ciddi anlamda devam etmektedir ve bunlar vasıtasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri seçilmişler üzerinde etkili olmaya devam etmektedir. Acaba yakın bir gelecekte bunların tümü tasfiye edilebilecek mi? Türk demokrasisi bakımından demokrasinin değeri tanımına uygun bir asker sivil ilişkisi kurulabilir mi? Kanımca Türkiye'nin özgün siyasal şartlarını dikkate aldığımızda bütün bu ayrıcalıkların tasfiyesi pek de kolay görünmemektedir,pek mümkün görünmemektedir. Bir an için bütün bunların tasfiye edildiği düşünecek olsak bile iyimser olmak suratıyla, bütün bu yasal ve anayasal ayrıcalıklara son verilse dahi, yine askeri otorite Türkiye'de zaman zaman özellikle çok hassa olduğu iki konuyla ilgili bir problem ortaya çıktığında mutlaka seçilmişler üzerinde etkili olma rolünü üstlenecektir. Bu da sizlerinde çok yakından bildiği gibi laiklik ilkesi ve devletin üniter yapısıyla ilgili. Haliyle eğer Türkiye'nin siyasal dinamikleri açısından bu iki meseleyle ilgili bir problem ortaya çıkacak olursa mutlaka Genel Kurmay Başkanlığı vasıtasıyla basına sunulan demeçler yoluyla bir anlamda sivillere yönelik bir frenleme rolü gerçekleştirecektir. Nitekim bu reformlara rağmen geçmişte buna benzer girişimler olmuştur. Örneğin geçen sene yüksek öğretim mevzuatında değişiklik yapmak suretiyle meslek lisesi çıkışlıları da normal lise mezunu öğrencilerle ham puanlarına eklenen puanları eşit kılma girişimi sürdürülürken genel kurmay çok açık bir deklarasyonda bulunmuş, bunun laiklik ilkesine aykırı olacağını beyan etmiş ve cumhurbaşkanının da bu sürece katılımıyla ve ana muhalefet partisinin de katılımıyla bildiğiniz gibi kanun tasarısı geri çekilmiştir. Gene benzer bir şekilde geçliğimiz günlerde Sayın Hilmi Özkök'ün uzun mesaj, gerek iç kamuoyu bakımından gerek dış kamuoyu bakımından çok önemli ifadelerle doludur. Bir anlamda Türkiye'nin başbakanıymışçasına önemli mesajlar vermiştir, Türkiye'nin hassas meselelerine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla toparlayacak olursam, herhalde süremi doldurdum ve geçtim Türkiye için bütün bu reformlar çok çok anlamlı olmuştur, asker sivil ilişkilerini çok ciddi bakımdan etkilemiştir ancak bu ilişkilerin dinamiklerinin tümüyle batıya uygun hale gelmesi Türkiye'nin şartları bakımından çok da olumlu görünmemektedir. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI : Bizde Serap Yazıcı'ya çok teşekkür ederiz. Şimdi varsa değerli konuşmacılarımız sizlerin yazılı veya sözlü sorularınızı cevaplayacaklar. Buyurun efendim...
KATILIMCI : Merhabalar 
OTURUM BAŞKANI : Kayda girmesi için isminizi de söylerseniz..
KATILIMCI/AV. MUSTAFA BÜYÜKAVCIOĞLU : Avukat Mustafa Büyükavcıoğlu. Özellikle bu reformlar sürecinde anayasanın 90. maddesinde bir değişiklik oldu. Bu değişiklikle usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarla özellikle temel hak ve özgürlüklere ilişkin ise iç hukukla çatışma halindeyse uluslararası anlaşmaların üstün tutulacağı altına alındı. Peki Avrupa'nın bizden daha modern olduğuna şüphe yok ama en son Paris'teki hadiseyi dikkate aldığımızda bizden pek de farklı davranmadıkları ortaya çıkıyor. Şöyle bir şüphe geliyor insanın aklına ve uluslararası sözleşmeler sadece batıyla değil bütün dünyayla yapılıyor bizim iç hukukumuzdaki bazı hükümler daha özgürlükçü bir yapıya sahipse, bu durumda nasıl bir?
PROF.DR.ERGUN ÖZBUDUN : Elbette bizim iç hukukumuzdaki düzenlemeler daha özgürlükçü bir yapıya sahipse öncelikle onlar uygulanır bunda hiç tereddüt yok. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi de bunu ihtiva ediyor. Sözleşmenin bir hükmüne göre maddesini hatırlamıyorum fakat bu sözleşmenin hiçbir hükmü üye devletlerin sözleşmede öngörülen hürriyetlerden daha fazlasını tanımasına veya başka sözleşmelerle bunlardan daha geniş hürriyetler tanımasına engel değil. Binaenaleyh iç hukuk daha özgürlükçüyse elbette o kullanılır. Çünkü amaç zaten gayi yorumu izleyecek olursak temel hak ve hürriyetlere bir ek güvence getirmektir yoksa onu daha kısıtlamak değildir.
KATILIMCI/AV. MUSTAFA BÜYÜKAVCIOĞLU : Yani Anayasa Mahkemesi önüne böyle bir dava geldiği zaman en azından hani yürürlüğe girme anlaşmasıyla ilgili o yoldan bir dava geldiği zaman Anayasa Mahkemesi iç hukuktaki düzenlemeleri,
PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN : Bence böyle bir durumda eğer iç hukuk daha özgürlükçüyse şüphesiz onu tercih edecektir.
KATILIMCI/AV. MUSTAFA BÜYÜKAVCIOĞLU : Teşekkür ederim.
OTURUM  BAŞKANI : Başka soru sormak isteyen meslektaşım veya dinleyici yoksa ben değerli konuşmacılara son bir değerlendirme yapmak isterlerse söz vermek istiyorum.
PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN : Bu saatten sonra sizi daha fazla yormak istemiyorum ve artık hukuki bir konuya girmeyeceğim ama çok genel ve kısa politik bir değerlendirmede bulunacağım.Kısaca AB’ye taraftar olup olmamak bir tercihtir, olmak ne kadar makbul ve saygıdeğer bir görüş ise olmamak da anlaşılabilir ve saygı değer bir görüştür. Fakat bu konuda dürüst ve açık olmak, kamuoyunu ve birbirimizi yanıltmamak lazım. AB’nin bize bu reformları kendi menfaati için dayattığı bunarlın aslında Türkiye menfaatlerine aykırı olduğu hatta Türkiye’nin bölünmesine yol açacağı aslında Avrupa’nın zaten hep bunu istediği gibi birtakım iddialar Türk kamuoyunda bazı çevreler tarafından dile getirilmektedir. Şimdi Sayın Eser Karakaş’ın müzakere süreciyle ilgili olarak belirttiği gibi bazı hususlar pazarlığa tabi değildir. Ben Sayın Karakaş’ın söylediği alana girmiyorum fakat, mesela Kopenhag Kriterleri elbette pazarlığa tabi değildir. Bunlar nedir? Demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür, temel hak ve hürriyetlerdir, azınlık haklarıdır ve bunların istikrarını sağlayacak siyasi süreçlerin istikrarının sağlanmış olmasıdır. Değerli arkadaşlar AB’ye girmek isteyen biziz, AB bizim kapımızda yalvarmıyor ne olur bizim üyemiz olun diye.Ama bir klüpe girecekseniz elbette o klüpün şartlarını kabul ederek gireceksiniz, ha girmek istemiyorsanız bu sizin tercihinizdir Türk milleti olarak. Ama her tercihin bir bedeli vardır birey hayatında da, toplum hayatında da, devlet hayatında da. Girmenin belki bir bedeli vardır fakat bizim naçiz kanaatimizce bunun dışında kalmamızın ve izole olmanın bedeli çok daha ağır bir bedeldir. Benim son olarak vereceğim mesaj bu.
OTURUM BAŞKANI : Çok teşekkür ederiz Sayın Erbudun. Buyurun Sayın Karakaş  
PROF. DR. ESER KARAKAŞ : Benim söyleyebileceğim çok somut bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim, Kemal Derviş’in yeni atandığı yani yeni geldiği görev Birleşmiş Milletlerin bir programının başına geldi. United Nations Development Programme diye. Ben öğretim üyesi olarak da son 10 yıldır bu UNDP’nin yaptığı çalışmalarla çok yakından ilgileniyorum bu tür sohbetlerde bugün çok değinmedim ama özellikle bu programın çalışmalarını yurttaşlarımıza aktarmaya çalışıyorum. Neden AB konusunda bu kadar ısrarcıyım yada ısrarcıyız sorusunun da aslında çok net yanıtı var. Eğer girerseniz, Kemal Derviş’in atanmasıyla bu programın güncelleşmesinden ve Türkiye’de tanınmasından herhalde ben çok memnun olanlardan birisiyim çünkü belki Türkiye’deki yurttaşlarımızın dikkatini daha çok bu kurulun çalışmalarına çekecek. Bu kurum 1975’ten beri çok önemli istatistikler yayınlıyor en son 2004’te yayınladığı araştırmayı söylüyorum. Birleşmiş Milletler üye ve istatistiklerle ulaşılabilir 177 ülkeyi insani gelişmişlik yani yaşam kalitesi buna isterseniz mutluluk da diyebilirsiniz  bir sıralamaya tabi tutuyor. 300 civarında kriter kullanıyor ama sıralamaya esas olan 3 temel kriteri var UNDP’nin. Bunlardan 1. satın alma gücü paritesine bağlı olarak kişi başına düşen gelir. Bildiğiniz gibi satın alma gücü paritesine göre hesapladığınızda Türkiye biraz daha yukarılara çıkıyor. Cari dolar kurundan yapılsa durumumuz daha da kötüleşebilir. Türkiye’de şu an 300 milyar dolar gözüküyor milli gelir satın alma gücü paritesine bağlı olarak bunun 700 milyar civarlarında olduğu söyleniyor. İkinci kriter; 14 yaş ve yukarı nüfusun ortalama eğitim yaşı 14 yaş ve yukarı nüfusun ve toplumun ortalama eğitim yaşını ortaya çıkarıyorlar. Üçüncü kriter de 200 yılında doğan bebeklerin ortalama olarak yaşam beklentisi. Bunları demograflar çok net bir şekilde hesaplayabiliyorlar büyük savaşlar falan olmazsa tabi. Aşağı yukarı 2000 yılında doğan bir bebeğin Türkiye’de kaç yıl yaşayacağı belli. Şimdi bu üç kriter esas alınıyor ve sıralama yapılıyor. Bu üç kriter aslında çok anlamlı üç kriter; 1. zenginliği gösteriyor, 2.si toplumun eğitimini gösteriyor, 3.kriterde yani toplumda ortalama yaşam beklentisi yüksekse o toplumdaki bireylerin sağlığını gösteriyor yani özel yada kamu olarak iyi bir sağlık hizmeti aldığını gösteriyor. Yani insaf, şimdi elinizi vicdanınıza koyun, eğer zenginseniz, eğitimliyseniz, sağlıklıysanız Allah’tan başka ne dilersiniz? 4. kriter çok temel aklıma gelmiyor. Aşk meşk olabilir belki ama bunlar hep türev. Zaten böyleyseniz aşk da gelir arkasından herhalde. Bu sıralamada Türkiye 88. sırada. Bir kere konumlanma çok sevimsiz bir yerde yani Türkiye 177 ülke arasından bu üç kriterde 88. sırada.Niye bunu gündeme getiriyorum? Çünkü ben dediğim gibi bunu çok yakından izliyorum, 1975’ten beri yayınlanıyor, 15’ler Avrupa sının bu konuda en kötü ülkesi Portekiz.ve 26. sırada yani ilk 26 içine 15 AB üyesi de girmişler ve bunların 1975’ten beri bu sıralama içindeki yerlerine bakıyorsunuz sürekli yukarı doğru çıkıyorlar ve maalesef ki başka bir gerçekte biz de sürekli aşağı doğru gidiyoruz. Yani biz, en son geçenlerde dediler, çok önemli çok saygı duyduğumuz siyasetçi dedi ki, biz çok başarılıyız 1923 ten beri hiç toprak kaybetmedik, dedi.Yani bir ülkenin, bir devletin, bir cumhuriyetin başarısı kurulduğundan beri toprak kaybetmemekle mi ölçülecek yoksa yurttaşlarına getirdiği eğitim, sağlık, zenginlikle mi ölçülecek. Bu açıdan baktığımızda benim AB konusunda yurttaş olarak çok ısrarlı olmanın çok temel ve somut üzerinde çok fazla hamaset yapılmayacak çok temel göstergesidir bu UNDP istatistikleri. Hepinize hararetle öneriyorum undp.org’a girin 5 dakika sonra ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla her türlü hamaset bir yana vatan, millet, bölünmezlik, laiklik şudur budur ama herhalde bir ülkenin temel başarısı bu sıralamada ortaya çıkıyor. 18 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılına giriyor. Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında kuruluşunun 100.yılını kutlayacak. Eğer buna katılmayabilirsiniz kızabilirsiniz de eğer hala bugün olduğu gibi 88-90 gibi sıralardaysa cumhuriyet başarısızdır bunu çok net söylüyorum. Hala 88. sırada kalırsak hala toprak kaybetmemiş olabiliriz, üniter devlet yapımız korunmuş olabilir ama 88. sırada kalmış oluruz 100.yılında Türkiye’yi başarılı atfetmek mümkün değildir. Ben kendime bir yurttaş olarak 18 yıl sonrası için 40. sırayı hedef gösteriyorum. Şimdi kolay mıdır 88’den 40’a gelmek çok kolay değildir. 40’dan da yukarı çıkamayız zaten. Herhalde bir kırk sene daha çıkamayız çünkü orada insani girişimcilik açısından geçmemizin mümkün olmadığı ülkeler var; Amerika, Fransa, Almanya, Belçika, İsviçre, Norveç. Ama 40. sıra olmadık bir sıra değil. Neden çünkü 2003 yılında bir yıl önce 40. sırada Uruguay vardı. Niye Türkiye de 2023‘te  Uruguay yerinde olmasın yurttaşlarına verdiği zenginlik, eğitim, sağlık açısından. Yani 2023 hedefini unutmayın bence bunu bir arkadaş olarak öneriyorum ve 2023 yılında Türkiye hala 80’li 90’lı sıralarda kalmışsa cumhuriyetin kıvançla kutlanması çok zor olacaktır bunu da en sonunda arz etmek istiyorum. 88’den 40’a gelmenin de burada çok sübjektif bir yorum yapıyorum AB üyeliği dışında bir yolunu görmüyorum. Çok açık söylüyorum olsaydı bugüne kadar yapardık zaten. 18 yıl içinde Türkiye’de ne olacak da 88.sıradan 40’a gelecek bunun tek yapılabilirliğinin AB yolundan geçtiğini düşünüyorum.Tekrar saygılarımı sunuyorum.
OTURUM BAŞKANI : Çok teşekkür ederiz Sayın Karakaş. Efendim son söz Sayın Yazıcı’nın
DOÇ. DR. SERAP YAZICI : Ben dinleyicilerin daha fazla sabrını taşırmak istemiyorum.Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizleri dinledikleri için ve bir tek noktaya işaret etmek istiyorum. Türkiye son yıllarda çok önemli reformlar yaptı ve demokrasinin kalitesini gerçekten gözle görülür anlamda yükselti.Ama bütün bunlar yeterli değil. Önümüzde uzanan yol yapılması gerekenler bakımından çok daha yüklü bir programın olması gerektiğini gösteriyor. Bu bağlamda da tüm yetkinin ve görevin sadece parlamentoda olduğunu düşünmemek gerekiyor. Çünkü sonuç olarak yönetilenlerin taleplerindeki kararlılık bu süreç üzerinde çok etkili olacak. Haliyle aralarında elbette bizim meslektaşlarımızın da yer aldığı barolarda olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi bir rolünün olacağını düşünüyorum ve tek tek biz vatandaşların çok ciddi bir rolünün olacağını düşünüyorum. Bıkmadan usanmadan daha iyi bir hayat kalitesi daha yüksek bir demokrasi için hepimiz talep kar olmalı ve taleplerimizin peşini bırakmamalıyız diyerek sözlerimi bitiriyorum.
OTURUM BAŞKANI : Çok teşekkürler. Bende gerek siz değerli dinleyicilere gerek değerli konuşmacılarımıza ve bu panelin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan Türk demokrasi Vakfına çok teşekkür ederek sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim.


 







