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TÜRK‹YE’DE GEÇM‹ﬁTEN GÜNÜMÜZE TSK
VE ORDU ALGILAMASININ TOPLUMSAL,
KÜLTÜREL, S‹YASAL BOYUTLARI
ÖZET

Bu çal›ﬂmada, TSK’n›n Türk toplumunda tarih boyunca üstlendi¤i toplumsal, siyasal, kültürel iﬂlevlerinin de¤iﬂik boyutlar› ve bu boyutlar›n toplumun de¤iﬂik kesimleri taraf›ndan alg›lanma biçimleri üzerinde durulmaktad›r. Baﬂka bir aç›dan da kurumun ulus modernleﬂmesine yapt›¤› katk›lar ve bir bütün olarak siyasal, toplumsal, kültürel sistemle olan iliﬂkisi ve söz konusu sistemde üstlendi¤i roller ayr›nt›l› biçimde irdelenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. K›saca temel tarihsel misyonunu, “toplumun total olarak modernleﬂme paradigmas› yönünde biçimlendirilme süreci” ﬂeklinde
belirlemiﬂ olan askeri bir kurumun, de¤iﬂik dönemlerdeki farkl› sorunlara karﬂ› sergiledi¤i tav›r,
tutum ve uygulamalar›yla “sivil” paradigma içindeki yank›lar›na da ›ﬂ›k tutulmaya çal›ﬂ›ld›¤› çal›ﬂmada, ayr›ca Türk toplumunun TSK alg›lamas› da tüm boyutlar›yla kavramlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, toplum-ordu karﬂ›l›kl› etkileﬂiminin tarihsel kökenlerine yap›lacak k›sa
bir yolculuk da TSK imgesinin toplum taraf›ndan de¤iﬂik dönemlerde nas›l alg›lanm›ﬂ oldu¤una
iliﬂkin somut fikirler verecektir. Çal›ﬂmada ileri sürülen argümanlar›n tart›ﬂ›lmas›nda büyük ölçüde yaz›l› kaynak taramas› yöntemine baﬂvurulmuﬂtur.
ABSTRACT

SOCIAL/CULTURAL/POLITICAL DIMENSIONS OF TMF AND ARMY PERCEPTION IN
TURKEY FROM PAST TO PRESENT
In this study the role of Turkish Military Forces’s different dimensions of social, political and cultural functions in Turkish society and perception of these functions by different sects of society during the history will be analyzed. On the other hand the way how they help to modernize
the nation and their relations with political, social and cultural system as a whole and also their
role in this system will be analyzed. In Turkey TMF’s historic mission is “to shape the whole society towards modernization paradigm”. Furthermore perception of Turkish Military Forces by
Turkish society and TMF’s approach to different issues in different times and how those
approaches have been taken by “civil paradigm” will be analyzed comprehensively. Moreover in
this study, perception of Turkish Military Force by society with its all dimensions will be tried
to determine. In this sense a short journey to society-military forces interaction relations history can give certain ideas to understand of TMF perception by society. In this work to discuss
the given evidences, mostly written researches examination method was used.

1. Giriﬂ

uygulamalara hassasiyet göstermesi ba¤lam›nda dü-

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal inﬂa sürecinin
de baﬂl›ca aktörü ve toplumsal faili olan Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin, bu tarihsel misyonunun da k›lavuzlu¤unda geçmiﬂten günümüze üstlene geldi¤i görev ve
sorumluluk bilincini, temelde, içinden ç›km›ﬂ oldu¤u
ulusun bekas›n›n niteli¤ini biçimlendirecek karar ve

ﬂünmek gerekir. Bu yüzdendir ki, Türk toplumu için

*

“asker oca¤›”na duyulan ilgi ve gösterilen samimi sayg›n›n de¤eri büyüktür. ‹nan’›n, Atatürk’ten yapt›¤› ﬂu
al›nt›da da aç›kça ifade etti¤i gibi, “Asker oca¤›, teﬂkilat›yla, millet ve hükümetin itimad›n› haiz, ilim ve ahlakça yüksek, fedakârl›k fikirleri ve hassalar› ile müm-
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taz, vazife aﬂk›yla asabi zabit heyetlerinden teﬂekkül
eden talim heyetleriyle, milletin yetiﬂmiﬂ gençlerini
yaln›z askeri noktay› nazar›ndan de¤il, irfan noktay›
nazar›ndan da tedris ve talim eden bir mektep, bir terbiye oca¤›d›r.”1
“Asker oca¤›”na yap›lan bu vurgu, siyasal anlamdaki
kuﬂat›c›l›¤› düﬂünüldü¤ünde görülecektir ki, özünde
aﬂiret-ümmet-cemaat temelinde ve da¤›n›k biçimde
yap›lanm›ﬂ bir kolektif bilincin ulus bilincine dönüﬂtürülme serüveni söz konusudur burada. Dolay›s›yla
ulusal modernleﬂme temas› ba¤lam›nda daha baﬂka
vurgu ve söylemler de, benzer ﬂekilde, modern bir
ulus yaratma misyonuyla donat›lm›ﬂt›r. Bu anlamda
TSK; “Türk insan›n›n ve dünyaya bak›ﬂ›n›n yeniden
ﬂekillendirilmesinde” önemli bir e¤itim kurumudur.2 Nitekim TSK, modern Türkiye’nin kuruluﬂunun ilk y›llar›nda, kurucu ve yönetici bir kadronun kendisinden
beklenen tüm niteliklerine haizdir: Koruyucu, geliﬂtirici ve e¤itici bir “halk okulu”dur ayn› zamanda. William
Hale’nin de belirtti¤i gibi, sözgelimi 1930’larda Cumhuriyet Halk F›rkas›’n›n ç›kard›¤› bir poster, orduyu
‘halk okulu’ olarak övmektedir. Buna göre, “acemi bir
asker orduya toy bir genç olarak girer, dinç bir erkek
olarak ç›kar; orduda kendisine okuma yazma ö¤retilir,
spor ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlan›r ve yurt sevgisi artar”d›.3
O y›llar›n Türkiye’sinde kuﬂkusuz henüz kamusal yap›lar›n, özerk sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ve e¤itim-ö¤retim olanaklar›n›n s›n›rl› oldu¤u bir durum söz konusudur. Bu önemli boﬂlu¤u dolduracak, gerek e¤itimö¤retim, gerekse bireylerin ruhen ve bedenen toplumsal aç›dan olgunlaﬂmalar›n›n, ülkelerine olan ba¤l›l›klar›n›n ve aidiyet duygular›n›n geliﬂiminin zeminini
haz›rlayacak bir kuruluﬂ olarak TSK, genç Türkiye
Devleti’nin her alandaki lokomotifi, öncü kuruluﬂudur.
Türk Ordusu, bu dönemde, toplumun ilim irfan yurdu
olman›n yan› s›ra, ayn› zamanda onun gelece¤inin
ayd›nl›k yüzü, daima ça¤daﬂl›¤›n, ba¤nazl›k karﬂ›tl›¤›n›n ve ilericili¤in simgesidir. Türk Ordusu’nun bu tarihi misyonunun kökleri, üstelik çok eskilere dayanmaktad›r. Bu konuda önemli birkaç örnek, ordunun bu
ezeli kurtar›c› / kollay›c› rolünün ciddiyetini somut bir
biçimde ortaya koymaktad›r:
‹lki, yenilikçi Osmanl› Padiﬂah› III. Selim’in ﬂehit edilmesiyle sonuçlanan ve Rumeli’den gelen Alemdar
Mustafa Paﬂa’n›n komutas›ndaki ordu taraf›ndan
bast›r›lan irtica hareketi; ikincisi ise 31 Mart 1911’de
Volkan Gazetesi sahibi Derviﬂ Vahdeti ile Avc› Tabur1

lar›’n›n kanl› ve gerici ayaklanmalar› ve bu ayaklanmalar›n da yine ordu taraf›ndan bast›r›lmas› örne¤idir. Bu isyan ve ayaklanmalara ek olarak, ﬁeyh Sait
‹syan›’ndan Menemen Olay›’na kadar birçok gerici ve
y›k›c› ayaklanma ve isyan›n da bast›r›c›s› olmuﬂtur
ordu.4
Kuﬂkusuz yaln›zca irticai olaylarla s›n›rl› de¤ildir ordunun kollay›c› rolü. Sorunlar›n siyasi aç›dan tart›ﬂ›larak çözümlenemedi¤i, siyasi çözüm ve diyalog imkânlar›n›n tükendi¤i, ülkede toplumsal uyum ve huzurun, karﬂ›l›kl› güven, sevgi ve sayg› ortam›n›n yerini
kaosa b›rakt›¤› her dönemde kurtar›c› misyonunu kuﬂanmak zorunda b›rak›lm›ﬂt›r. Bu misyonun sonras›nda genellikle sivil yaﬂama müdahale ile sonuçlanmas› nedeniyle de eleﬂtirilere u¤rad›¤› olmuﬂtur. Zaman
içinde “darbeci, her f›rsatta müdahaleci ordu imgesi”ne dönüﬂecek olan bu yeni kimli¤i ile ordu -de¤iﬂik
kesimlerin radikal muhalif e¤ilimleri de düﬂünüldü¤ünde- olumsuz alg›lamalar›n merkezinde yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. Belki de sivil yaﬂam›n açmazlar›n›n
dolayl› ve bu durumun kaç›n›lmaz bir sonucu olan askeri müdahalelerin kamuoyunun belle¤inde oluﬂturdu¤u travmalar ve olumsuz imgenin uzant›lar›n›n hala silinmiﬂ oldu¤unu söylemek olas› de¤ildir. Burada
konuyla ilgili olarak k›saca ﬂu hususu izah etmekte
yarar vard›r: ordunun sivil yaﬂama ve genel olarak da
ülke yönetimine olan müdahalesinin ard›nda yatan
önemli güdünün bizatihi toplumun gelece¤ini ve bekas›n› amaçlayan bir güdü olmas›d›r. Nitekim Kongar’›n da vurgulad›¤› gibi, “Anayasac›l›k”, “Bat›l›l›k” ve
“Laiklik” gibi Cumhuriyet’in en belirleyici ideolojik ilkeleri konusunda yeterli halk deste¤inin bir türlü sa¤lanamam›ﬂ olmas›, orduyu bu ilkeleri toplum ad›na ve
toplum için sahiplenmeye götürmüﬂ, bu tür giriﬂimlere mecbur etmiﬂtir.5 Bu argüman› çal›ﬂman›n ilerleyen
bölümlerinde açmaya çal›ﬂaca¤›z, burada k›saca orduya yüklenen tarihsel misyonu tek cümleyle ifade etmek gerekirse, “toplumun modernleﬂme paradigmas›
do¤rultusunda total olarak biçimlendirilme süreci”
ﬂeklinde tan›mlayabiliriz. ﬁu halde, Türk toplumunun
TSK alg›lamas›n› tüm boyutlar›yla kavrayabilmek için,
ordu-toplum karﬂ›l›kl› etkileﬂiminin tarihsel kökenlerine dek uzanmakta yarar vard›r.
2. Ta r i h s e l M i s y o n
19. yüzy›l boyunca, Türk Ordusu, modernleﬂmenin ve
Bat›l›laﬂma çabalar›n›n öncüsü olarak ç›kmaktad›r
karﬂ›m›za. 1876 ve 1908 y›llar›nda yaﬂanan önemli
tarihsel ve toplumsal olaylardan, Türkiye Cumhuriye-

Afet ‹nan, M e d e n i B i l g i l e r v e M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k ’ ü n E l Yaz›lar›, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1998, s.337.
Daniel Lerner, Richard D. Robinson, “Sword and Ploughshares: The Turkish Army as a Modernizing Force”, Wo r l d P o l i t i c s, 13:1, 1960, Akt. Özgür Gökmen,
“28 ﬁubat: ‘Bir Bat›l›laﬂma Restorasyonu’ mu?”, in: M o d e r n T ü r k i y e ’ d e S i y a s i D ü ﬂ ü n c e : M o d e r n l e ﬂ m e v e B a t › c › l › k, Cilt 3, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul 2002,
s. 347.
3
William Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, Çev: Ahmet Fethi, Hil Yay›n, ‹stanbul 1996, s. 80.
4
Nevzat Bölügiray, 28 ﬁubat Süreci I, Tekin Yay›nevi, ‹stanbul 1999, ss.137–138.
5
Emre Kongar, 21. Y ü z y › l d a T ü r k i y e, 2000’li Y › l l a r d a T ü r k i y e ’ n i n To p l u m s a l Yap›s›, Remzi Yay›nevi, ‹stanbul 1998, s. 650.
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ti Devleti ile birlikte, Latin alfabesinin halka benimsetilmesi, k›l›k k›yafet ink›lâplar› ve bir dizi demokratik
geliﬂme ve hareketin baﬂlat›lmas›na kadar birçok
önemli iﬂlevi yerine getirmiﬂtir. Bu anlamda Türk Ordusu’nun, ülkenin siyasi reform ve de¤iﬂimlerle kurdu¤u daimi iliﬂkinin önemine iﬂaret eden Karpat’a göre; “Bu iliﬂki, devletin yap›s› ve ordunun bu yap›ya dayanan geleneksel yönetici rolündeki tarihsel pozisyonunun bir sonucu”dur. 6
TSK’n›n geleneksel yönetici kimli¤inin, toplumun tüm
kurum ve kuruluﬂlar›na nüfuz edecek ﬂekilde yay›lmas›n›n arkas›nda, ayn› zamanda aslen köylü olan
bir halk›n toplumsallaﬂt›r›lmas› iﬂlevi yatmaktad›r denebilir. Cumhuriyet ideolojisinin vazetti¤i “muas›r medeniyetler seviyesi” ﬂiar›n›n kaç›n›lmaz sonucu olan
böyle bir toplumsallaﬂt›rma misyonunun, do¤al olarak
onu taﬂ›yaca¤› statü, büyük manevi bir de¤ere sahiptir. Bu stratejik konumun halk kitleleri nezdindeki meﬂruiyetini sa¤layan ve sa¤lamlaﬂt›ran da, kuﬂkusuz
TSK’n›n bu resmi modeli zorunlu askerlik yoluyla tüm
erkeklere benimsetme kolayl›¤›na sahip olan kültürel
kimli¤i ve geleneksel örgüt yap›s›d›r.
ﬁu bir gerçektir ki, Türkiye’de ordunun etki alan›n›n
geniﬂli¤i ve tüm toplumun nazar›nda elde etti¤i meﬂruiyet zemininin önemi, toplumsal yaﬂam›n her alan›nda oynad›¤› siyasal stratejik rol ile iliﬂkilidir. Cizre’nin de belirtti¤i gibi; “Tarihsel olarak Türk ordusunun siyasete kat›l›m parametrelerini belirleyen ﬂey,
onun tutum ve söylemi de¤il, siyaset sahnesindeki
stratejik konumu olmuﬂtur.”7 Bu stratejik-meﬂru konumun oluﬂmas›n›n ard›nda ise, kuﬂkusuz ordunun siviller dünyas›n› alg›lay›ﬂ biçimi yatmaktad›r. Cizre’ye
göre; “Ordu, siviller dünyas›n›, iktidara ne pahas›na
olursa olsun s›k› s›k› sar›lma, istikrars›zl›k, beceriksizlik, yükselme h›rs›, popülizm, basiretsizlik, yozlaﬂma
ve sorumsuzluk ile tan›mlamaktad›r.”8
Dolay›s›yla, bu askeri bak›ﬂ aç›s›ndan, bir baﬂka
önemli konu; “sivillerin güvenilirli¤i” konusu da sorunsallaﬂt›r›lm›ﬂ olmaktad›r. Hal böyle olunca, ayn› sorunsala ba¤l› olarak, sivil otoritenin karar verme sürecine müdahaleyi kaç›n›lmaz bir görev addeden Silahl› Kuvvetler, meﬂru dayanaklar›n› geniﬂ tabanl› bir
toplumsal diyalog ve uzlaﬂ›m gelene¤inden alan bir
felsefeyle, siyasi otoriteyi sürekli denetleme, yönlendirme ve gerekti¤inde hükmetme emelinin uygulamaya geçiﬂinin simgesi olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.9

Zaman zaman, bu tutumundan dolay› parlamenter
demokrasiden ziyade “pretoryen” nitelikli bir nüfuz
alan›na sahip olmakla suçlanan ve Türk siyasi yaﬂam›nda iﬂgal etti¤i yerden ötürü yo¤un bir ﬂekilde eleﬂtirilen Silahl› Kuvvetler, ﬂu da bir gerçektir ki, her dönemde “laik rejimin çizgisini zorlayan giriﬂimler” 10 karﬂ›s›nda tetikte olmuﬂ, toplumsal / siyasal yaﬂama karﬂ› sahip oldu¤u duyarl›l›ktan asla ödün vermemiﬂtir.
Bu e¤ilimin kökeninde bir bak›ma, temelde “modern,
ça¤daﬂ, laik” s›fatlar›nda ifadesini bulan modernlik alg›lamas›n›n bir tezahürü yatmaktad›r. Nitekim bu duyarl›l›¤› zorlayan son geliﬂmede, 28 ﬁubat’ta yaﬂand›¤› üzere, irticai, anti-laik, fundamentalist ak›m ve
hareketler konusu, ordunun asla taviz vermedi¤i, vermeyece¤i bir konudur. Nitekim dönemin kurmaylar›ndan Orgeneral Çevik Bir’in, söz konusu müdahalenin
hemen sonras›nda Amerikan Washington Post gazetesine verdi¤i demeç bu hassasiyeti do¤rular niteliktedir: “Biz” demektedir Çevik Bir, “Silahl› kuvvetler
olarak anti-laik ak›mlar› yok etmeye birinci öncelik veriyoruz. Bu ak›mlar orduya bile s›zmaya çal›ﬂ›yor. Laiklik karﬂ›t› tehdit, 12 y›ld›r süren PKK tehdidinden daha ciddi duruma gelmiﬂtir. MGK kararlar› üzerinde,
MGK’n›n bütün üyeleri görüﬂ birli¤ine varm›ﬂt›r. Bunlar mutlaka uygulanmal›d›r. Aksi halde ülkenin gelece¤i çok olumsuz etkilenecektir. Askeri darbelerin
olumsuz sonuçlar yaratt›¤›n› biliyoruz. Demokratik
kurumlar›n bask›s› ile MGK kararlar›n›n uygulanaca¤›na inan›yoruz.”11
Çevik Bir’in bu aç›klamas›, TSK’n›n Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekas›n› alg›lay›ﬂ biçiminin de aç›k bir
göstergesidir. Bu bak›ﬂ aç›s›na göre, Türk Ordusu,
her ne sebeple olursa olsun, demokrasi ve parlamenter rejimin güvencesi olmay› sürdürecek, t›pk› 28 ﬁubat sürecinde oldu¤u gibi, bu tarihi misyonu hazmedemeyenlerin hedefi olacakt›r. Yine, birçoklar›n›n
sand›¤› ve iddia etti¤i gibi, söz konusu “süreç”te, demokrasiyi tehlikeye sokan ne TSK idi, ne de MGK:
“Demokrasiyi tehlikeye sokanlar, yeteneksiz, yetersiz
ve h›rslar› mant›klar›n› aﬂm›ﬂ olan kimi parti liderleriydi. Demokrasiye as›l gölgeyi bu tür siyasiler düﬂürüyordu; çünkü bunlar, bizzat, gerçek demokrasinin
oluﬂmas›n›n önünde en büyük engeli oluﬂturuyorlard›: Sultalar›, hegemonyalar›, oligarﬂileri ile…”12
Türkiye’de askeri müdahale ve darbelerin oluﬂumuna
zemin haz›rlayan koﬂullar›n büyük ölçüde toplumda
demokrasinin tüm kurum ve kurallar›yla gerçekleﬂtiri-

6
Kemal H. Karpat, “The Military and Politics in Turkey, 1960–64: A Socio-Cultural Analysis of a Revolution”, The A m e r i c a n H i s t o r i c a l R e w i e w, 75:6, 1970,
s.1659, Akt. Özgür Gökmen, a.g.y.
7
Ümit Cizre, M u k t e d i r l e r i n S i y a s e t i : M e r k e z S a ¤ - O r d u - ‹ s l a m c › l › k, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 156
8
Cizre, a.g.e., s.67.
9
Ahmet ‹nsel, “Siyasi Rejim Bunal›m›n›n Nedeni Olarak Devlet”, B i r i k i m D e r g i s i, Say›: 95, 1997, s.78.
10
‹lhan Uzgel, “28 ﬁubat Süreci”, Bask›n Oran (ed.), T ü r k D › ﬂ P o l i t i k a s › : K u r t u l u ﬂ S a v a ﬂ › ’ n d a n B u g ü n e O l g u l a r, Belgeler, Yo r u m l a r, Cilt I içinde, ‹letiﬂim
Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, s. 85
11
Akt. Hakan Akp›nar,, 2 8 ﬁ u b a t : “ P o s t m o d e r n ” D a r b e n i n Ö y k ü s ü, Ümit Yay›nc›l›k, Ankara 2001, s.231.
12
Bölügiray, a.g.e., s. 244.
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lememesinden kaynakland›¤›n› söylemek olas›d›r. Elbette tek neden bu olmamakla birlikte, sorunun bir
baﬂka yönü de devlet idaresi ve yönetim gelene¤inin
yeterince iyi anlaﬂ›lamamas›ndan ve bu yöndeki
önemli deneyim eksikliklerinden de kaynaklanmaktad›r. Politika sanat›n›n iyi kavranmam›ﬂ olmas› da yine
önemli bir eksikliktir. Ünlü Ütopya’n›n13 yazar› Thomas
Moore’un tüm eseri boyunca alt›n› çizdi¤i kavram›n
asl›nda dünyevi politika oldu¤u ve politikan›n da “dara¤ac›nda yap›lan bir s›namadan” baﬂka bir ﬂey olmad›¤› gerçe¤i, ülkemizde de ancak birçok toplumsal
dramatik sanc›n›n yaﬂanmas›ndan sonra anlaﬂ›labilmiﬂtir. Meselenin Türkiye özelinde adland›r›lmas›nda
ise, as›l sorun yuma¤›n› teﬂkil eden ﬂey, hükümet
edenlerin olumsuz niyet ve tav›rlar›nda aranmal›d›r
büyük ölçüde. Baﬂta siyasi hayat›n yozlaﬂmas›, ciddi
boyutlara varan yolsuzluk olaylar› ve dokunulmazl›klar›n arkas›na s›¤›nan baz› kesimlerin kendi kiﬂisel ç›karlar›yla, kamu ç›karlar› aras›nda net bir ay›r›m yapamamalar›n›n bir sonucu olarak yaﬂanan olumsuzluklar ve baz› devlet adamlar›n›n s›n›r tan›mayan icraatlar› gibi baz› vahametlerin, etkili yarg› denetiminden her nas›lsa kaçmay› baﬂarabilmiﬂ baz› sorumluluk gerektiren davran›ﬂ ve eylemlerin pay› büyüktür.
Bu anlamda hükümet edenlere ve siyaset adamlar›na, TSK’n›n müdahaleci tavr›n› eleﬂtirmeden önce
baz› önemli ödevler düﬂmektedir: “Önce yarg›y› ba¤›ms›z yapmal›, sonra da ba¤›ms›z yarg›da aklanmal›d›rlar”14 sözgelimi. Ayr›ca, buna ek olarak, siyasi partilerin, kendi seçim kampanyalar›nda dinsel konular›
istismar etmeleri, k›rsal kesimde yaﬂayan vatandaﬂlar›n ma¤duriyetlerine seslenen gerçek d›ﬂ› vaatlerde
bulunmalar› gibi etkenlerin de katk›s› vard›r demokrasinin kesintiye u¤rat›lmas›nda.
Tüm bu güncel siyasi sorunlar›n ortaya koydu¤u bir
sonuç olarak ordunun Türkiye’nin en güvenilir kurumu
olmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur. Asl›na bak›l›rsa,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin modernleﬂme
projesinin lokomotifli¤ini yapmas›n›n tarihi önemi, askeri e¤itim ve askeri e¤itimin Bat›l›laﬂmas› ad› alt›nda
uygulana gelen bir dizi at›l›m ve yenileﬂmenin sonucunda oluﬂmuﬂtur. Özellikle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son döneminde sivil hayatta medrese düzeninin ve fikirlerinin ülkede çokça egemen olmas›, Bat›l›laﬂma’n›n zamanla ancak askeri alanda ve askeri
kurumlar arac›l›¤›yla mümkün olabilece¤inin anlaﬂ›lmas›na yol açm›ﬂt›r.
Bu çerçevede gerçekleﬂtirilen birçok giriﬂimden biri,
t›p e¤itimi ve ö¤retimi alan›nda yap›lm›ﬂt›r. Türkiye’de
13

Bat› örne¤ine göre bir T›bbiye kurma giriﬂimi 1826 y›l›nda Hekimbaﬂ› Mustafa Behçet Efendi’nin giriﬂimleri ile baﬂlam›ﬂt›r. Yeni kurulan Osmanl› ordusunun
hasta ve yaral› erlerine bakma amac›yla kurulan okulun orijinal ad› “T›bhane-i Amire ve Cerrahane-i mamure”dir. ‹lk kuruluﬂunda tamamen Do¤u geleneklerinin egemen oldu¤u okulda, 1831’den itibaren Topkap› Saray› içinde Sade de Calere’in yönetiminde Frans›zca e¤itim yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Daha sonra
1838’de Viyana’dan Doktor Bernard getirilerek, okul
Galatasaray binas›na taﬂ›nm›ﬂ ve önemli ›slahatlar
yap›lm›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra, ordunun yap›s›nda giriﬂilen say›s›z modernizasyon çal›ﬂmalar› 19. yüzy›l boyunca ve hatta 20. yüzy›l›n baﬂlar›na kadar devam etmiﬂtir.
Bu at›l›mlar, modern devletlerde ordunun rolüne iliﬂkin birkaç örnektir sadece. Türk ordusunun böyle bir
role soyunmas›n› gerekli k›lan, bizzat onun upuzun
tarihsel miras› ve milleti alg›lay›ﬂ ve kavray›ﬂ biçiminden kaynaklanmaktad›r. William Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset adl› önemli çal›ﬂmas›nda, bu tarihsel miras›n baﬂl›ca üç kayna¤›ndan
söz etmektedir. Hale’ye göre; “Türk ordusunun tarihsel miras›n›n üç ana ö¤esi vard›r. Birincisi, Osmanl›’n›n büyüklük döneminden itibaren ordunun neredeyse bütünüyle devletle özdeﬂleﬂmesidir. ‹kincisi,
imparatorlu¤un ölüm sanc›s›na yaklaﬂt›¤› 19. yüzy›l›n
reform hareketinden itibaren subaylar›n bat› tekniklerinin ve düﬂünce kal›plar›n›n benimsenmesine dayal›
yeni ayd›nlanman›n öncüleri oldu¤una dair inanç.
Üçüncüsü, Atatürk’ün 1920’lerdeki cumhuriyetin ilk
y›llar›ndan itibaren, ordunun, görevinin k›ﬂlalarla s›n›rl› olmas› gerekti¤i ve ancak devlet güvenli¤inin tehlikeye düﬂmesi halinde aç›kça siyasete müdahale
edebildi¤i ﬂeklinde yeni bir gelene¤in miras al›nmas›d›r.”15
Hale’nin vurgulad›¤› ve ana hatlar›n› belirginleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› ordu imgesinde, tarihin hiçbir evresinde
–hatta Osmanl› sultanlar›nda bile- gözlemlenemeyen
bir sahipleniﬂi söz konusudur ordunun Türk halk›n›.
Hale’nin de iﬂaret etti¤i gibi, uzun y›llar Türklere, sultanlar›n›n ve liderlerinin kendilerini cehalete sürükledi¤i sal›k verilirken, askerler daima “cesur ve ulusun
asil ideallerini savunan” 16 bir kesim olarak resmedilmiﬂtir.
Dolay›s›yla, bu sonuncu tespit, Türkiye toplumunun
sonraki siyasi yaﬂam›na büyük ölçüde damgas›n› vuracak olan ordu-iktidar, ordu-siyaset ayr›ﬂmas› ve çat›ﬂmas›n›n da zemininin oluﬂumunu haber veren dik-

Politika ile u¤raﬂman›n ölümcül bir deneyim olarak da yaﬂant›lanabilece¤i konusunda bkz: Thomas Moore, Ü t o p y a, Çev: Sad›k Usta, Kaynak Yay›nlar›,
‹stanbul 2005.
Bölügiray, a. g.e., s. 244.
15
Hale, a.g.e., s. 14.
16
Hale,, a.g.e., s.14.
14
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kat çekici bir vurgulamad›r. Sonradan sivil politikalar›n, devlet yönetimi ve kimi yap›sal düzenlemelerin
meﬂruiyet kayna¤›na iliﬂkin köklü sorgulamalar›n yap›lmas›na neden olacak bu ayr›ﬂma, Türk insan›n›n
gözünde, sivil otorite olarak muktedir olanlar›n iktidar› kullan›ﬂ biçimleri ile ordu-millet gelene¤inin bir sonucu olarak halk›n kendine kurtar›c› bir lider aray›ﬂ›n›n cisimleﬂti¤i “cesurane ve asil idealler”in savunucular›na duyulan güven aras›nda köklü bir ayr›m›n
do¤mas›na neden olmuﬂtur da denebilir. Serdar
ﬁen’in de deyimiyle, bu sürecin ve izlenimin oluﬂmas›nda; “Askerlerin sahip oldu¤u rejim ve devleti koruma bilinci, iktidarla yollar›n›n ayr›lmas›ndan sonraki
dönemde ordunun faaliyet alanlar›n› geniﬂletmesine
yol açm›ﬂt›r.”17
Ordu, yitirilmiﬂ bir gelenekçi muhalefetin toplumsal temeli ve vicdan› olmuﬂtur art›k. Bu temelin oluﬂumu,
gerek sivil kesimin rejimle tan›ﬂt›r›lmas› ve kaynaﬂt›r›lmas›nda, gerekse toplumsal ve kültürel dönüﬂüm
faaliyetlerinde kendini aç›kça göstermektedir. Ordunun iktidarla yollar›n› ay›rmas›, asl›nda kendisi için bir
baﬂka iktidar alan›n›n yarat›m›na katk›da bulunmuﬂtur yaln›zca. Yine ayn› koruma bilinci sayesindedir ki,
ordu, 27 May›s askeri darbesiyle baﬂlayan ve 28 ﬁubat Süreci ile noktalanan müdahaleci kimli¤inin toplumsal bellekte meﬂruiyet kazanmas›na zemin haz›rlam›ﬂt›r. Temel tercihini, toplumun kültürel ve ideolojik
aç›dan dönüﬂtürülmesinden yana koyan ayn› bilincin,
bu u¤urda planlad›¤› faaliyetler aras›nda, kardeﬂ köy
uygulamalar›n›n, yol, köprü, okul, cami yap›m-onar›m
çal›ﬂmalar›n›n, köylülerin gereksinimlerinin sa¤lanmas› gibi toplumsal tabana yay›lan çabalar›n yan› s›ra, etkileri zamanla ortaya ç›kacak olan ekonomik nitelikli at›l›mlar da mevcuttur. Bu ba¤lamda, sözgelimi;
“Oyak yat›r›mlar› ile ekonominin niteli¤i de¤iﬂtirilmeye
çal›ﬂ›l›rken, özellikle Ordu Pazarlar›, tüketim toplumunun de¤erlerinin halk aras›nda yayg›nlaﬂt›r›lmas›na
katk› yapm›ﬂt›r.”18
Elbette bu etkileme süreci tek tarafl› de¤ildir. Çift yönlü bir etkileﬂim söz konusudur burada: Ordu, tüm bu
giriﬂimleriyle birlikte zamanla kendisi de de¤iﬂmiﬂ,
salt bir askeri güç olmakla kalmay›p yeni birtak›m
sosyo-ekonomik özellikler edinmiﬂtir. Ordu Yard›mlaﬂma Kurumu’nun (OYAK) kuruluﬂu, Ordunun de¤iﬂen kapitalist pazar ekonomisine uyum sa¤lama sürecini önemli ölçüde h›zland›rm›ﬂt›r. Türk Silahl› Kuvvetleri, art›k ekonomik bir güç, toplumda geleneksel
düﬂünme kal›plar›n›n k›r›ld›¤› kültürel-ideolojik bir

okul ve ayn› zamanda toplumsal kalk›nma ve yard›mlaﬂman›n da simgesi olmuﬂtur.19
3. Modernleﬂme ve Ordu
Düﬂünce ve felsefe alan›nda; “gerçek’in simgesel düzen içinde tümüyle içerilebilir oldu¤una dair bir inanç”
20
ﬂeklinde tan›mlanan ayd›nlanma, ya da genel bir tan›mlama olarak modernleﬂme ya da modernizm, baﬂta ekonomiyi, siyaseti, inanç sistemlerini ve kültürü
içeren geniﬂ bir kavramd›r. Bu anlamda modernizm,
toplumun tüm alanlar›n› kapsayan toplumsal ilerlemeye iliﬂkin tarihsel bir sürecin ad›d›r. Teknik bir terim
olarak modernleﬂmenin bel kemi¤ini ise, sanayileﬂme, rasyonelleﬂme, sekülerleﬂme ve bürokratikleﬂme
oluﬂturmaktad›r.21
Bu ba¤lamda, Türkiye’de bir bütün olarak modernleﬂmenin tarihinin orduyla baﬂlad›¤›n› söylemek hiç de
abart›l› olmayacakt›r. Her ﬂeyden önce de, Hale’nin
vurgulad›¤› gibi, “ordunun cehaleti yok etmedeki rolü,
modern iletiﬂim ve teknik beceriler sa¤lamas›”nda22
karﬂ›l›¤›n› bulmaktad›r. Gerçekten de Türk ordusunun
toplumuna olan deste¤i sayesindedir ki, geleneksel
de¤erlerle kuﬂat›lm›ﬂ, eski ve kozmopolit bir imparatorlu¤un uzant›s› olan Türkiye, Kemalist Türk Devrimi’nin getirdi¤i yeni de¤erleri, normlar›, tutum ve davran›ﬂ kal›plar›n› benimsemekte fazlaca zorlanmam›ﬂ,
ciddi bir dirençle karﬂ›laﬂmam›ﬂt›r.
Kemalist Devrimlerle birlikte gelen yeni ve ça¤daﬂ de¤erleri toplumun geneline yaymak, ülkenin en ücra
köﬂelerine kadar ulaﬂt›rmak, Türk insan›n›n da sa¤duyulu çabalar›yla hiç de zor olmam›ﬂt›r. Bu do¤rultuda yap›lan çal›ﬂmalar›n genellikle istikrarl› bir seyir izledi¤i söylenebilir. Yabanc› bir yazar›n da gözlemiyle,
Kemalist Devrimlerin tarihi geliﬂimi içinde, öncelikle;
“Padiﬂah›n kiﬂili¤inde toplanm›ﬂ olan Saltanat ve Halifelik kald›r›lm›ﬂ; ﬁeriat yasalar› kald›r›l›p, yerine Avrupa hukuk sistemine dayanan yeni bir hukuk sistemi
oluﬂturulmuﬂ; Tarikatlar kapat›l›p, Ulema s›n›f›n›n toplumsal ve siyasi gücüne son verilmiﬂtir. Ayr›ca Arap
alfabesi yerine, Roman harflerinden oluﬂmuﬂ yeni
Türk alfabesi geliﬂtirilerek dili Türkçeleﬂtirip sadeleﬂtirme yolunda ciddi çabalar baﬂlat›lm›ﬂ ve ulusal tarihin yeniden yaz›lmas› konusunda büyük giriﬂimlere
zemin haz›rlanm›ﬂt›r. Türkiye Cumhuriyeti’ne modern, laik ve bir ulus-devlet kimli¤i kazand›rmak için
toplumsal, siyasi ve kültürel devrimler dört bir yandan
hayata geçirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.”23

17

Serdar ﬁen, Geçmiﬂten Gelece¤e Ordu, Alan Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2000, s.30.
ﬁen, a.g.e., s.31.
19
Oyak’›n sahiplik yap›s›nda yaﬂanan son geliﬂmelere de yine ayn› çerçeveden, yani ulusal ekonomik kalk›nma modelini küresel ekonomik geliﬂmelerle uyumlu k›lma çabalar› yatmaktad›r denebilir.
20
Bülent Somay, Ta r i h i n B i l i n ç d › ﬂ ›, Metis Yay›nlar›, ‹stanbul 2004, s.82.
21
Jary, D. and Jary, J.), D i c t i o n a r y o f S o c i o l o g y, Glasgow: Harper Collins, 1991, s.405.
22
Hale, a.g.e., s.277.
23
C.H. Dood, The Crisis of Tu r k i s h D e m o c r a c y, Beverley: Eothen,1983, s.4.
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STRATEJ‹K ARAﬁTIRMALAR DERG‹S‹
Hüseyin KÖSE
Tüm bu köklü at›l›mlar›n baz› yoksunluklara ra¤men
tüm ülke genelinde h›zla devam etmesi ise, oldukça
dikkat çekici bir husustur; daha do¤rusu toplumun bu
devrimlerle gelen yeni de¤erlere olan susam›ﬂl›¤›n›n
bir göstergesidir. Elbette, Cumhuriyet’i kuran askeri
kadronun çabalar›n›n ve fedakârl›¤›n›n ne derece yo¤un oldu¤unun da. Nitekim bu modernleﬂme e¤ilimlerini izleyen y›llarda devletin elinde, bu yeni de¤erleri
ve yaﬂam biçimini toplum geneline yaymak için kullanabilece¤i, ne ülke genelinde yeterli ve etkin e¤itim
kurumlar›, ne de o günün koﬂullar›n› göz önüne al›rsak, güçlü kitle iletiﬂim araçlar› vard›r. Yeterli ve bilinçli yurttaﬂ e¤itimi program›ndan ise söz etmenin olana¤› yoktur. Dahas›, bu konuda sistematik hiçbir giriﬂim
bulunmuyordu, buna ne ülkenin maddi kaynaklar›, ne
de siyasi ortam› müsaitti. Bu durumda geriye bir tek
ﬂey kal›yordu: Yeni kurulmuﬂ, genç bir Cumhuriyet’in
ulusal kimli¤ini ve de¤erlerini, tercih itibariyle bütünleﬂmeden yana kullanarak topyekûn bir modernleﬂme
sürecinde hedefledi¤i amaçlar do¤rultusunda kullanabilece¤i, en büyük ça¤daﬂ “sosyalizasyon” arac›
olarak ordu. Türk Silahl› Kuvvetleri, günümüzde de
Lerner ve Robinson’un da alt›n› çizdikleri gibi, toplum
geneline yönelik her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel geliﬂme çabalar›nda ciddi roller üstlenmeyi sürdürmekte, bu çabay› tarihsel bir misyon ve yüce bir görev bilinci olarak alg›lamaktad›r.24 Ne var ki, tüm bu tarihsel geliﬂmelere ra¤men, baz› çevreler taraf›ndan
zaman zaman Türk Silahl› Kuvvetleri’nin demokratikleﬂmenin önündeki en büyük engel olarak görülmesi
bir realite olarak önemini korumaktad›r.
Burada parantez aras›nda belirtmek gerekir ki, modernleﬂmenin lokomotifi olma ba¤lam›nda Silahl›
Kuvvetler’e yönelik Bat›l› bak›ﬂ aç›s›yla Türk toplumununki aras›nda belirgin farkl›l›klar vard›r. Her ﬂeyden
önce, Türkiye’de ordunun büyüklü¤ü ülke ve toplumun bekas› aç›s›ndan belli bir güven unsuru olarak
alg›lanagelmiﬂken; Bat›’da ordular›n büyüklü¤ü her
zaman az-çok endiﬂe kayna¤› olmuﬂtur. Huntington’un da yerinde tespitiyle, bu alg›lama farkl›l›¤›n›n
temelde Jacobenizm’le birlikte ortaya ç›kt›¤› söylenebilir. Huntington’a göre, bu endiﬂeli Bat›l› bak›ﬂ aç›s›n›n gerisinde, ordular›n ve özel olarak subay kadrosunun “halka dayal› yönetimi y›kma tertibi içindeki bir
‘aristokrat kast’ olarak” görülme e¤ilimi yatmaktad›r.25
Modernizmin ve modernitenin mimar› ve uygulay›c›s›
olan bir Bat› Uygarl›¤›’n›n tarih boyunca modernizmi
sivil bir yaﬂam modeli içinde tutan ve askeri alan›n d›ﬂ›nda konumlayan alg›lamas›n›n, denebilir ki, Türki24

ye’deki modernleﬂme alg›lamas›yla, en az›ndan duyuﬂ itibariyle fazla bir benzerli¤i bulundu¤undan söz
edilemez. Bu anlamda, “küçük ve düzenli” bir ordu fikri, Bat›’da hak ve özgürlüklerle demokrasiye tehdit
oluﬂturmad›¤› ölçüde kabul edilebilir bir gerçekli¤i
simgelerken, Türk toplumu nezdinde her alandaki
modernleﬂme e¤ilimlerinin yegâne itici gücü olarak
ordunun gerek ekonomik, gerekse sosyal bir yap› olarak büyüklü¤ünün sa¤lad›¤› huzur ve güven ortam›
ulusal bar›ﬂ ve bütünlük aç›s›ndan paha biçilmez bir
önem olarak addedilmiﬂtir. Üstelik Türkiye’de ilk modernleﬂme çabalar›n›n askeri alanda görülmesi, Türk
toplumunun ordusuna duydu¤u inanc› daha da pekiﬂtirmiﬂtir.26 Dolay›s›yla orduyu Bat›’da herkes için son
derece uygun bir düﬂman haline getiren Bat›l› dünya
kavray›ﬂ›n›n Türk insan› aç›s›ndan pek de karﬂ›l›¤›
yok gibidir.
H. Kemal Karpat, Türkiye’de Politika ve Toplumsal
De¤iﬂim: Yap›salc› Tarih Aç›s›ndan Bir Çözümleme
adl› çal›ﬂmas›nda modernleﬂme sürecini yaﬂayan hemen her toplumun, baﬂl›ca üç temel siyasi sorunla
mücadele etmek zorunda kald›¤›n› belirtmektedir:
a) Merkezi otoritenin ve kamu hizmetlerinin geliﬂmesi,
b) Ulusal kimlik ve birlik / bütünlük aray›ﬂlar›,
c) Siyasal eﬂitlik ve siyasal kat›lma ihtiyac› ve talebi.27
Bu ba¤lamda Türkiye’de, denebilir ki, her üç konuda
da yine ordunun öncülü¤ü söz konusu olmuﬂtur. Ordu, toplumun transformasyonunda 20.yüzy›l›n en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülü¤ünde Türkiye’de gerçek anlamda ilk modernleﬂme sürecini baﬂlatm›ﬂ, gerek otorite ve gerekse toplum genelinde bir düzen sa¤lad›ktan sonra tüm enerjisiyle ulusal kimlik aray›ﬂ›na h›z vermiﬂtir. Bu oldukça büyük
at›l›mlardan ve Kemalist Devrim ve ilkeler toplumsal
tabanda kendine geniﬂ bir zemin bulduktan sonra ise,
yine ayn› kurucu kadrolar, bu kez siyasi eﬂitlik sorunu
üzerinde yo¤unlaﬂmaya baﬂlam›ﬂlar, özellikle bu ilk
modernleﬂme ad›mlar›n›n at›lmaya baﬂland›¤› Cumhuriyet döneminde Askeri kurumlar, birer halk e¤itim
kurumlar› gibi hizmet vermiﬂlerdir. ﬁu halde ordu, toplumun modernleﬂmesinin yaﬂam›n de¤er, tutum ve
davran›ﬂ örüntülerini, k›sacas› ça¤daﬂ kültürü, askerlik ça¤›na gelmiﬂ her yetiﬂkin Türk erke¤ine aﬂ›lamada hayati bir rol oynam›ﬂ, zorunlu askerlik görevinin
bir getirisi olarak, yeni yaﬂam biçimi ve de¤erler bütünü toplumun en ücra köﬂelerine var›ncaya kadar her
yere yay›lm›ﬂt›r.28 Dolay›s›yla, bu tarihsel deneyim bi-

Lerner, D. and Robinson, R. D. (1960), “Swords and Ploughshares: The Turkish Army as a Modernising Force”, Wo r l d P o l i t i c s, October 1960, ss.37–38.
Samuel P. Huntington, Asker ve Devlet, Çev; Kaz›m U¤ur K›z›laslan, Salyangoz Yay›nlar›, ‹stanbul 2004, ss.220–221.
Küçük bir an›msamayla, Osmanl›’n›n son dönemlerinde ve özellikle 1826 y›l›nda Yeniçerili¤in kald›r›lmas›n› takip eden süreç içinde Türk Silahl› Kuvvetleri,
imparatorluk çat›s› alt›ndaki en Bat›l› ve en modern kurum haline gelmiﬂ bulunuyordu.
27
H.Kemal Karpat, S o c i a l C h a n g e a n d P o l i t i c s i n Tu r k e y : A S t r u c t u r a l - H i s t o r i c a l A n a l y s i s, Leiden: E.J. Brill, 1973, s.113.
28
A. Aslan, Who Rules Turkey: The Tu r k i s h P o w e r E l i t e a n d t h e R o l e s , F u n c t i o n s a n d S o c i a l B a c k g r o u n d s o f Tu r k i s h E l i t e s, Guildford: University of
Surrey, Department of Sociology (PhD Thesis), 1999, ss.52–54.
25
26
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le, her geçen gün biraz daha modernleﬂme u¤runa sivil toplumla iliﬂkileri kopar›lan Bat›l› bir silahl› kuvvetler alg›lamas› ve yap›lanmas›yla çeliﬂmek için yeterlidir.
4 . G e ç m i ﬂ t e n G ü n ü m ü z e O r d u n u n Ta s a v v u r E t t i ¤ i
To p l u m / To p l u m u n Ta s a v v u r E t t i ¤ i O r d u
Türk Toplumu’nun orduyu tasavvur ediﬂ biçimi, genellikle siyasi otoritenin düzeni sa¤lamada yetersiz kalarak geride siyasi bir otorite boﬂlu¤u b›rakt›¤›, toplumsal kontrolü büsbütün yitirerek yükselen toplumsal
muhalefeti dizginlemekte zorland›¤› dönemlerde geliﬂen zorunlu tan›ﬂ›kl›¤›n ötesinde ezeli tarihsel / sosyolojik bir anlama sahipken; ordunun Türkiye toplumunu tasavvur ediﬂ biçiminin ard›nda, temelde top-

lumdaki sürekli modernizasyon çabalar›n›n aktif bir
aktörü olmas› ve da¤›n›k halk kitleleri aras›ndaki siyasal / ulusal bilinci pekiﬂtirici her tür sorumlulu¤u üstlenmiﬂ bir vasi tavr› yatmaktad›r. Bu karﬂ›l›kl› tasavvurun yol açt›¤› toplumsal etkileﬂimin özelliklerini k›saca ﬂu ﬂekilde tarif etmek mümkündür:
-“Sürekli hareketlilik içindeki bir sosyal yap›n›n varl›¤›”n› 29 simgeleyen Türk ordusu, içinden ç›kt›¤› toplumsal dokunun özelliklerini taﬂ›mas› hasebiyle, ulusun zarar›na olabilecek hiçbir hareket ve giriﬂimde
bulunma düﬂüncesine sahip de¤ildir. Türkiye toplumunun, belirli istisnai kesimler d›ﬂ›ndaki genel TSK
alg›lamas› budur. ‹kinci olarak da bu alg›laman›n hakl› k›l›nmas›nda, müﬂterek bir fikrin; kadim zamanlardan bu yana Türk devletlerindeki subay ve Silahl›
Kuvvetler’in asl›nda Türk ulusunun kendisinden baﬂka bir ﬂey olmad›¤› temel inanc› yer almaktad›r.30 Öte
yandan, Türk toplumunda kök salan güçlü askerlik ruhunun, “savaﬂta ölmeyi onur, hastalanarak yatakta ölmeyi ise bir utanç” sayan düsturu, hamasi duygular›n
güçlenmesinde ve bu zemin üzerindeki ordu-millet

kaynaﬂmas›n›n sa¤lanmas›nda baﬂl›ca sosyolojik
harc› oluﬂturmuﬂtur.
— Toplumun kolektif bilincinde oluﬂan olumlu ordu
imgesinin ikinci görünümü, görünen odur ki, tarihsel
aç›dan Osmanl› yönetim yap›s›n›n etkilerinde somutlaﬂmaktad›r. Öztürk’ün de vurgulad›¤› gibi; “Osmanl›
imparatorlu¤u’nda asker-sivil ayr›m› yoktu ve askerler, ayn› zamanda mülki idare amirli¤i görevlerini de
üstlenmiﬂlerdi. Sözgelimi, beylerbeyi ayn› zamanda
ordu komutan› idi ve enderun denilen okulda verilen
e¤itimin, bu uygulaman›n sürdürülmesinde belirleyici
bir etkisi olmuﬂtu.”31 Mülki ve askeri örgütlenmenin iç
içe oldu¤u ve uzant›lar›n›n Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na dek
sürdü¤ü böylesi bir yönetim ﬂeklinde vatandaﬂ›n kendini tan›mlay›ﬂ ﬂekli de oldukça ilginçtir: Öyle ki, Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve onu izleyen y›llarda vatandaﬂ art›k
“nerelisin?” sorusuna “birinci ordudan›m” ya da “ikinci
ordudan›m” gibi cevaplar vermeye baﬂlam›ﬂt›r.32
— Toplumun ordu alg›lamas›n›n kayna¤›n› oluﬂturan
üçüncü ö¤e, do¤rudan do¤ruya ordunun, toplumdaki
siyasal ça¤daﬂlaﬂma ve azgeliﬂmiﬂlikten kurtulma özlemlerine tekabül eden tarihsel misyonu ve rolü olmuﬂtur. Necati Tacan’›n Tanzimat ve Ordu adl› eserinde belirtti¤i gibi, 17. yüzy›l boyunca Bat›n›n üstünlü¤ünün, Osmanl› Devleti’nin u¤rad›¤› toprak kay›plar›
ve savaﬂ alanlar›ndaki yenilgiler yüzünden salt askeri bir üstünlükmüﬂ gibi de¤erlendirilmesi, ilk ça¤daﬂlaﬂma hareketlerine öncelikle ordudan baﬂlanmas›
gerekti¤i düﬂüncesine yol açm›ﬂ; bu alanda yap›lan
reformlar ise, beraberinde toplumsal alandaki daha
baﬂka geliﬂme ve dönüﬂümlere neden olmuﬂtur: Öncelikle modern askeri araç ve gereçlerin yurda giriﬂi
ile birlikte Bat›’n›n e¤itim sisteminin de al›nmas›, zihinler üzerinde olumlu ve ufuk aç›c› etkilerde bulunmuﬂ ve uzun bir zamansal sürecin sonunda, bu zihni
uyar›lma, ülkede yeni düﬂünce ak›mlar›n›n do¤mas›na zemin haz›rlam›ﬂt›r. Tüm bu geliﬂmeler ise, zamanla toplumun belle¤inde, “ordunun bütün yeniliklerin kayna¤› oldu¤u” inanc›n›n do¤mas›na neden olmuﬂtur.33
— Rejimle ba¤lant›lar›n güçlendirilmesi ba¤lam›nda
oluﬂan ordu imgesi. Ulusal ölçekte homojen bir toplumun tan›mlan›ﬂ›nda öncelikle ulusal bir kimli¤in kurgulanmas› esast›r. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› gerçekleﬂtiren
ve toplumsal yap›s› itibariyle heterojen / kozmopolit
bir imparatorluktan modern / üniter bir ulus-devletin
yarat›lmas›na katk›da bulunan asker-sivil kadronun,
öncelikle yeni kurulan Cumhuriyet Rejimini, dinsel
inanca dayal› ümmetçi dünya görüﬂünün egemenli-

29

Metin Öztürk, O r d u v e P o l i t i k a, Gündo¤an Yay›nlar›, Ankara 1993,, s.128.
Abdülvahit Erdo¤an, B ü y ü k T ü r k i y e S t r a t e j i s i, ‹stanbul 1970, s.105.
Öztürk, a.g.e., s. 131.
32
Öztürk, a.g.e., s. 132.
33
Necati Tacan, Tanzimat ve Ordu, Ankara 1966, ss.10–11.
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31

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ

SAYI: 12

2008

91

STRATEJ‹K ARAﬁTIRMALAR DERG‹S‹
Hüseyin KÖSE
¤inden kurtarmas› gerekmiﬂtir. Bu amac›n gerçekleﬂtirilmesinde, toplumsal alanda yap›lan reform ve e¤itim at›l›mlar›n›n yan› s›ra, zorunlu askerlik hizmetinin
de büyük katk›lar› olmuﬂtur. Ülkenin dört bir yan›ndan
askerlik hizmetini yapmak üzere gelen genç insanlar›n askerlik hizmetleri boyunca ald›klar› moral, siyasal, askeri ve kültürel e¤itim, ordu dolay›m›yla ülkesini, milletini seven yararl› birer yurttaﬂ olarak yetiﬂmelerini sa¤lamak yan›nda, bu genç insanlar›n rejimle
olan ba¤lant›lar›n›n güçlenmesine de arac› olmuﬂtur.
Bu ise, milli kimli¤in oluﬂumunda ve eski ça¤lardan
bu yana kültürel bir olgu olarak varl›¤›n› sürdürmüﬂ
olan geleneksel ümmetçi hayat kavray›ﬂ›n›n kamusal
alandan d›ﬂlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.34
— Huntington’un bir sav›n›, tarih boyunca Türk Toplumu’nun gözünde oluﬂan ordu ve asker imgesinin dönemsel ve s›n›fsal aç›dan özetleniﬂi olarak kabul
edersek; denebilir ki, Türk ordusu ve askeri, oligarﬂi
dünyas›nda bir radikalken; orta s›n›f dünyas›nda bir
kat›l›mc› ve hakem; kitle toplumunun beliriﬂinden
sonra ise “mevcut düzenin tutucu muhaf›z›”na dönüﬂmüﬂtür.35
— Türk toplumunun orduyu alg›lamas›n›n bir baﬂka
nitel boyutu, toplumsal iradenin edilgen konuma itilmesinin yaratt›¤› boﬂlu¤u dolduran bir mikro ideoloji
alan› olmas›yla ilgilidir. Denebilir ki, “hem tarihi-toplumsal tahayyül dünyas›n›n hâkim anlam noktas› olarak, hem de siyasal-iktisadi alan›n aktif bir öznesi olarak ordu” 36 Türkiye toplumunun toplumsal bir özne
olarak varoluﬂunu destekleyen bir iﬂleve sahiptir. Yani toplum, kendi varoluﬂunun temel dayanaklar›n› ve
toplumsal-siyasal dünyay› tahayyül ediﬂ biçimini bu
mikro ideoloji içinde bulmakla, hem kendi varl›¤›n› ordununkiyle özdeﬂ k›lmakta, hem de “geleneksel devlet yönetimi tarz›na uygun olarak” kendisi için en iyi
olan›n bizzat bu ayn› mikro ideoloji alan›n› oluﬂturan
ordu taraf›ndan düﬂünülece¤ine olan inanc›n› korumuﬂ olmaktad›r.
— 27 May›s ‹htilali ile birlikte k›smen; 1980’den sonraki dönemde ise büyük ölçüde, toplumdaki Türk ordusu alg›lamas›, belli bir korku ve ﬂiddet kültürünün
izlerini taﬂ›maktad›r. Bu dönemde kaç›n›lmaz hale
gelmiﬂ bulunan askeri müdahale sonucu iktidara el
koyan ordu, sonras›nda gerek anayasal düzende
yapt›¤› köklü de¤iﬂiklikler, gerekse 12 Eylül sonras›
önemli ölçüde etkinlik kazanan asker – bürokrat elitin
siyaset sahnesini ve demokratik sistemi yeniden belirleme çabalar›, görünüﬂte ilk önceleri meﬂru biçimde

alg›lanm›ﬂ bulunan askeri müdahaleye gölge düﬂürmüﬂ, orduya iliﬂkin kat› militarist alg›lamay› güçlendirmiﬂtir. Baz›lar›na göre, bu tarih “asker-bürokrat elitin
‘toplumu ça¤daﬂlaﬂt›rma’ misyonunu terk ediﬂinin milad›” 37 olarak yorumlanm›ﬂt›r.
— Türk toplumunun orduyu alg›lamas›n›n olumlu düzeydeki göstergelerinden biri de, ordu mensuplar›n›n
geldikleri sosyo-ekonomik ve kültürel çevreyle ilgilidir.
Toplumda yayg›n kabul gören ortak bir kan›ya göre,
Türk ordusunu oluﬂturan -buna üst düzey komuta kademesindeki subaylar da dâhil- kadrolara mensup
personelin ve total olarak tüm Silahl› Kuvvetler örgüt
çat›s›n›n Avrupal› örneklerinden farkl› olarak belli bir
kast sistemine sahip olmad›¤›, aristokrat bir zümreyi
oluﬂturmad›¤› yönündeki inan›ﬂt›r. Oldukça sa¤lam
gibi görünen bu tespite göre, Türk ordusunun mensubiyeti, do¤rudan do¤ruya toplumu oluﬂturan sosyoekonomik ve kültürel kesimlere eklemlenmiﬂ bir nitelik taﬂ›maktad›r. Toplumla kurulu bulunan güçlü organik ba¤lar› nedeniyle, “ordu subay kadrosu bir kast
görünümü vermemektedir. [Ayr›ca] mensuplar›n›n ço¤u alt-orta s›n›f mensuplar›ndan devﬂirilmekte, subaylar –görev yerleri s›k de¤iﬂtirilmekle birlikte- ‘halk›n içinde’ yaﬂamaktad›rlar.” 38 Tüm bu mensubiyet
iliﬂkilerinin toplumun orduyu alg›lay›ﬂ›nda, daha baﬂ›ndan koﬂulsuz bir benimsemeyi beraberinde getirmesine ve orduyla siyasal/kültürel/toplumsal bütünleﬂmenin sa¤lanmas›na zemin haz›rlad›¤› söylenebilir. Türk ordusunun bu sonuncu özelli¤i, ayn› zamanda toplumun de¤iﬂik kesimlerinde hakk›nda edinilmiﬂ
olan önyarg›lar›n giderilmesinde ve toplumla kurumsal iletiﬂiminin yap›c› bir ﬂekilde sa¤lanmas›nda etkili
olmuﬂtur denebilir.
— Silahl› Kuvvetlerin kurumsal iletiﬂiminin oldukça
özgül ve somut bir niteli¤i de, TSK içinde yetiﬂmiﬂ insan gücü potansiyelinin toplumun üretim alanlar›na
ve ekonomisine yönlendirilmesi olgusuna odaklanmaktad›r. K›saca ifade etmek gerekirse, konu, emekli ordu mensuplar›n›n “özel ve kamu sanayileri için yetiﬂmiﬂ bir yönetici havuzu oldu¤u varsay›mlar›”yla 39
iliﬂkilidir. Ordu mensuplar›n›n ald›klar› e¤itim ve meslekleri gere¤i ve ayr›ca emirleri alt›nda bulunan çok
say›da personele hükmediyor olmalar›, beraberinde
personel sevk ve idaresiyle yönetim, organizasyon ve
koordinasyon konular›nda büyük bir deneyim kazanmalar› sonucunu do¤urmuﬂtur. Daha da önemlisi, bu
deneyim ve yeteneklerini çal›ﬂt›klar› kurumla paylaﬂmalar› bir yana, TSK ile örgütsel yap›lar› içinde yer al-

34
ﬁerif Mardin, “Religion and Secularism in Turkey”, Ali Kazanc›gil ve Ergun Özbudun (der.) A t a t ü r k , the Founder of a Modern State (Londra: C.Hurst,
1981), ss.215-16, Akt.Ümit Cizre, a.g.e., s.126.
35
Huntington, P o l i t i c a l O r d e r, s. 221 Akt: William Hale,, a.g.e., s.278.
36
B i r Z ü m r e , B i r P a r t i , T ü r k i y e ’ d e O r d u, Derleyenler: Ahmet ‹nsel-Ali Bayramo¤lu, Birikim Yay›nlar›, ‹stanbul 2004, s.8.
37
Ömer Laçiner, “Türk Militarizmi I”, B i r Z ü m r e , B i r P a r t i , T ü r k i y e ’ d e O r d u içinde, s.22.
38
Laçiner, a.g.y., ss.23-24.
39
Hale, a.g.e., s.276.
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d›klar› bu kurumlar aras›ndaki iliﬂki, yard›mlaﬂma ve
dayan›ﬂmay› büyük ölçüde güçlendirmelerine yaram›ﬂt›r. Bu da TSK’n›n kurumsal iletiﬂim ve etkileﬂimine dolays›z katk›lar sa¤lam›ﬂt›r.
— TSK karﬂ›s›nda bazen toplumun siyasal teslimiyeti ﬂeklinde yorumlanan bir baﬂka alg›laman›n kayna¤›nda ise “Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinde kök
salm›ﬂ bulunan ideolojinin halen bir Kurtuluﬂ Savaﬂ›
tahayyülünden beslenmeye devam etmesi”nin40 yatt›¤› iddias›d›r. Bu iddia, onu savunan›n besledi¤i niyete göre de¤iﬂik ﬂekillerde de yorumlanabilir. Olumlu
anlamda düﬂünüldü¤ünde, Cumhuriyet tarihinin rejim
kurucu kadrolar›n›n ayn› zamanda asker kökenli ﬂahsiyetlerden oluﬂmas›, Türk Halk›’n›n ayn› kadroya
sempati duymas› sonucuna yol açm›ﬂt›r. Bu ise, Türk
toplumu ile ordusunun karﬂ›l›kl› olarak birbirlerinin aidiyet duygular›n› içerimlemesini, k›saca özdeﬂlik kurmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Olumsuz anlamda ise, bu özdeﬂlik ve sempatik yak›nl›k, ayn› zamanda TSK’n›n bir
kurum olarak elinde tuttu¤u özerk ve üstün konumunun da etkisiyle, toplumun TSK d›ﬂ›nda özerk, ergin
ve sivil bir inisiyatif alan› olarak geliﬂmesini uzun y›llar geciktirmiﬂtir. Deyim yerindeyse, Türkiye’de ordunun toplumun duyumsal öncüsü konumunda oluﬂu ve
büyük ölçüde ve geleneksel biçimde bir tür “Baba
Oca¤›” olarak alg›lan›ﬂ›, halk›n kolektif bilinç düzeyinde “çocuksu” e¤ilimlerinden s›yr›lamamas›n›n ve özgüven tazeleyememesinin de baﬂl›ca saiki olmuﬂtur.
Her iki halde de ortaya ç›kan sonuç, ‹nsel’in vurgulad›¤› gibi; TSK mensuplar›n›n, kendi profesyonel alanlar› d›ﬂ›ndaki sorunlar›n da ilgilisi ve çözümlerinin sorumlusu olarak kendilerini görmelerine ve bunu aç›kça ifade etmelerine dayanak oluﬂturmuﬂtur.41
— Görülen odur ki, Türk toplumunun ordusuna bak›ﬂ›, “asker oca¤›-peygamber oca¤›” anlay›ﬂ› çerçevesinde de¤erlendirilmiﬂtir hep, bu gözlem büyük ölçüde do¤rudur da. Burada dikkat edilmesi gereken bir
husus, Silahl› Kuvvetler’e yöneltilen eleﬂtirilerin kayna¤›nda yer alan çevrenin hiçbir zaman Türk toplumunu bir bütün olarak temsil edebilir bir nitelikte görmemesidir. Nedeni de ﬂudur ki, Türk toplumunun genel karakterini oluﬂturan niteliklerden birço¤unun asl›nda orduyla ve askerlik faaliyetiyle ilgili oldu¤unu
söylemek mümkündür. Türk toplumu tarih boyunca
militer duygularla harmanlanm›ﬂ bir yarad›l›ﬂa sahiptir. ﬁaﬂaal› askere u¤urlama törenleri, Birand’›n da
belirtti¤i gibi, o¤lu askeri liseyi kazanan baban›n se-

vinçten taksi tutarak o¤luyla ﬂehir turuna ç›kmas› 42,
toplumun üniformaya olan tutkunlu¤u ve çocuklar›n
askeri üniformayla çektirdi¤i foto¤raflar, kamuoyunda
baz› özürlü gençlerin bir günlü¤üne dahi olsa askere
gitme isteklerini bildirmeleri, askerlik hizmetini yapt›¤›
s›rada hayat›n› kaybeden o¤ullar›n›n cenaze törenlerinde davul çald›ran ana-babalar43 v.s. gibi durumlar
ordu-halk bütünleﬂmiﬂli¤inin en somut, en dikkat çekici örnekleridir. Bu örnekler de aç›kça göstermektedir ki, Türkiye toplumu ordusunu, askerini dünyan›n
hiçbir ulusunda rastlanmad›¤› kadar benimsemiﬂ, onu
tüm yönleriyle içselleﬂtirmiﬂtir. Bir baﬂka deyiﬂle, -bu
konudaki hayli eski bir kayna¤a at›fta bulunarak söyleyecek olursak-, Türk milleti ile ordusu aras›ndaki s›k› manevi ba¤›n gücünü özetleyen en kadim görüﬂ,
eski deyimle millet-i müsellaha kavram›nda ifadesini
bulan anlay›ﬂ, ayn› zamanda Türk insan› ile Bat›l› insan aras›ndaki askere ve askerli¤e bak›ﬂ aç›s› farkl›l›¤›n›n da somut ipuçlar›n› vermektedir bize. Buna göre; “Meslekten bir orduya bir ruhi halet ihdas› ve bu
ordunun içtimai heyet içinde münzevi bir hale getirilmesi gibi kabulü takdirinde oldu¤u kadar millet-i müsellaha sisteminin kabulü halinde de ammenin kafas›nda askeri zihniyeti muhafaza etmek zaruretini gerektirecektir.” 44
—Türk toplumunun orduyu tasavvur ediﬂ biçimlerinden birisi de, müstesna bir yak›nl›k alg›lamas›n›n “baba oca¤›” kavram›n›n telkin etti¤i huzur ve güvende
cisimleﬂmesidir. Bu güvenin derecesi öylesine yüksektir ki, adeta o¤lunu babaya yak›n k›ld›kça onu di¤er kardeﬂlerinden so¤utan bir iliﬂkiyi and›rmaktad›r.
Nitekim 1995 y›l›nda, Gazi olaylar› s›ras›ndaki göstericilerin tutumlar› bu tipik duruma örnek verilebilir. Bu
olayda, hat›rlanaca¤› üzere, göstericiler, günlerce direniﬂ eylemlerini sürdürdükten sonra polise teslim olmay› reddederek askere teslim olmay› istemiﬂ, asker
geldi¤inde ise onlar› alk›ﬂlayarak eylemlerine son
vermiﬂlerdi.45 Yine benzeri örnekler olarak, rakip tak›m deplasman›nda ç›kan kavga sonucu mahsur kalan konuk tak›m taraftarlar›n›n polis yerine askerleri
istemeleri, Cem Vakf› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an’›n Aleviler’in taleplerini gerçekleﬂtirme umudunu MGK’ya
ba¤lamas›46, ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan›’n›n yaﬂanan ekonomik krizle etkili mücadele için MGK’y› göreve ça¤›ran aç›klamalar›47, son olarak da Kamu-Sen
Baﬂkan›’n›n Türkiye’de sendikalar›n içiﬂlerine kar›ﬂt›¤› için MHP’yi askerlere ﬂikayet eden yaklaﬂ›m›48 gösterilebilir. Tüm bu örneklerde gözlemlenen temel hu-

40

Ahmet ‹nsel, “Bir Toplumsal S›n›f Olarak Türk Silahl› Kuvvetleri”, B i r Z ü m r e , B i r P a r t i , T ü r k i y e ’ d e O r d u içinde, ss. 42–43.
‹nsel, a.g.m., s. 45.
Mehmet Ali Birand, E m r e t K o m u t a n › m, Milliyet Yay›nlar›, ‹stanbul 1986, s.37.
43
Tanel Demirel, a.g.y., s.354.
44
Baha Ar›kan, O r d u P s i k o l o j i s i, Asker Psikolojisi Yay›nlar› No:1, Çeltüt Matbaas›, ‹stanbul 1960, s.47.
45
M i l l i y e t Gazetesi, 15–17 Mart 1995.
46
“Aleviler’in Umudu MGK”, M i l l i y e t, 13 A¤ustos 2000.
47
M i l l i y e t, 19 Aral›k 2000.
48
H ü r r i y e t, 16 Mart 2002.
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sus, Türk insan› ve toplumunun en umutvar oldu¤u
kurumun varl›¤›n› yan›nda hissetmek suretiyle yüre¤inde s›n›rs›z bir huzur ve güç buldu¤unun kan›tlar›d›r.
- Türk toplumunun Silahl› Kuvvetler alg›lamas›n›n bir
baﬂka özgül boyutu da, TSK’y› halk›n gözünde aran›l›r k›lan temel etkenin, bir türlü etkili iﬂleyemeyen sivil
demokratik sistem ve sivil kamuoyu yaratmakla mükellef kuruluﬂlar›n etkili olamay›ﬂlar›ndan, siyasi otoriteler karﬂ›s›nda yeterli düzeyde bir muhalefet biçimi
geliﬂtirememelerinden kaynakland›¤› söylenebilir. Nitekim Durkheim sosyolojisine iliﬂkin bir adland›rmayla
söylersek, toplumsal bir olay ya da olguyu aç›klarken,
her ﬂeyden önce, onlarla iliﬂkili bir baﬂka toplumsal
olay veya olguya bakmak gerekir. Bu, toplumsal hakikatin eksiksiz alg›lanmas›n›n ön koﬂulu oldu¤u kadar,
do¤ru biçimde ak›l yürütmenin de kaç›n›lmaz bir gere¤idir. Bu anlamda, e¤er baz› sivil kurum veya kuruluﬂlar üstlerine düﬂen rolleri ve iﬂlevleri yerine getirmekte yetersiz kal›yorlarsa, onlardan boﬂalan bu
alanlar› baﬂka kurum ve kuruluﬂlar›n doldurmas› kadar do¤al bir ﬂey olamaz. Dolay›s›yla, bir önceki paragrafta alt›n› çizdi¤imiz toplumsal olay ve olgular›
de¤erlendirirken de meseleye bu aç›dan bakmakta
yarar vard›r. ﬁu halde, Demirel’in de belirtti¤i gibi,
“toplumsal olaylarda polis yerine askerin ça¤r›lmas›,
görevini kanunlara uygun –tarafs›z- bir biçimde yapmas› gereken emniyet teﬂkilat›na güvensizli¤in bir
göstergesidir. Çeﬂitli iﬂadam› örgütlerinin, MGK’y› göreve ça¤›rmalar›, hükümetin bu konuda ciddi ad›mlar
atamayaca¤›na iliﬂkin inançtan do¤maktad›r.”49 Ayn›
nedenler yüzündendir ki, Silahl› Kuvvetler, ç›kan herhangi bir ekonomik krizde ya da siyasi otorite boﬂlu¤unda bilirkiﬂili¤ine baﬂvurulan güvenilir bir kurum
görünümündedir. Çünkü bir baﬂka aç›dan halk›n gözünde TSK, ald›¤› görevlerde asla baﬂar›s›zl›¤a u¤ramam›ﬂ, iﬂini lay›k›yla yapm›ﬂ olan ve bu özelli¤inden
dolay› da bel ba¤lan›lan bir kurum olarak alg›lanmaktad›r. Çal›ﬂman›n, azmin, baﬂar›n›n ve zaferin sars›lmaz simgeleri olarak.
— Ordu-toplum bütünleﬂmesinde Türk Silahl› Kuvvetleri’nin toplumsal görev ve sorumluluk bilincini Bat›l›
örneklerinden farkl› biçimde alg›lama biçiminin de
kuﬂkusuz etkileri mevcuttur. Her ﬂeyden önce, Bat›l›
subaylarla Türk subaylar aras›nda yap›lacak ﬂu küçük k›yaslama bile bu gerçe¤i aç›kça do¤rulamaktad›r: Bat›l› asker için önce kendisi, sonra ailesi, en sonunda da vatan› korumak gelirken; Türk askerinin öncelikleri bu s›ralamay› tamamen tersinden okumay›
gerektiren bir durum arz etmekte; buna göre, önce
49

vatan› korumak ve kollamak, sonra ailesi ve en sonunda da kendisi gelmektedir. 50 Bu k›yaslaman›n da
gösterdi¤i gibi, Bat›l› toplumlar›n orduya bak›ﬂ› ve
onu alg›lay›ﬂ› ile Türk insan› ve toplumunun ordusuna
bak›ﬂ› ve onu alg›lamas› aras›nda büyük farklar›n
oluﬂmas›ndan daha do¤al hiçbir ﬂey yoktur. Yine Birand’›n yazd›¤› gibi; “Bat› Avrupa’da ordulara sempatiyle bak›lmaz. Daha çok ‘felaket getirebilecek’ unsur
olarak görülürler. Ordu demek, savaﬂ tehlikesi demektir. Ordu demek, iyi kontrol edilmedi¤i takdirde
savaﬂa yol açabilecek kurum demektir.” 51 Türkiye için
elbette Bat› Avrupa ülkelerinin sahip oldu¤u ekonomik
/ kültürel ve siyasi güce ve geliﬂmiﬂli¤e sahiptir diyemeyiz. Yine bu alg›lama farkl›l›¤›n›n oluﬂmas›nda,
Türkiye’nin içinde yer ald›¤› siyasi co¤rafyan›n ve etraf›n› sarm›ﬂ bulunan tehdit ve tehlikelerin Bat› Avrupa ülkeleri için pek fazla geçerli olmay›ﬂ›n›n da etkisi
mutlakt›r kuﬂkusuz.
— Türk toplumunun Silahl› Kuvvetleri olumlu yönde
tasavvur ediﬂinin ard›nda yatan bir di¤er neden de,
kurumun do¤rudan do¤ruya baﬂar› kavram›na odakl›
bir tarihi geçmiﬂinin bulunmas›, baﬂar› ve performans
kavramlar›yla özdeﬂleﬂtirilmiﬂ olmas›d›r. Tanel Demirel’in de ifade etti¤i gibi, yaklaﬂ›k üç yüzy›l boyunca
gerek bilim, gerek sanat ve gerekse kültürel alanlarda Bat›’dan geri kalm›ﬂl›¤›n›n sanc›lar›n› ve komplekslerini üzerinden atamayan bir halk›n, yak›n dönem kendi tarihinde gördü¤ü, baﬂar› ad›na ne varsa
tümünün askeri baﬂar›lar olmas›, orduyu halk›n gözünde daha da önemli k›lman›n gerekçelerinden birisi olmuﬂ; bundan baﬂka ayr›ca “Türk toplumunun
önemli bir kesimi için TSK, torpil ve kay›rman›n en
aza indirildi¤i, partizanl›ktan uzak ve kurumsallaﬂma
aç›s›ndan en ileri noktada bir kurum imaj›n› verebilmiﬂtir.”52 Deyim yerindeyse, söz konusu bu alg›lama,
2005 y›l› baﬂlar›nda patlak veren tarihi sorgulama
olaylar›yla daha da pekiﬂerek sürmüﬂ; baﬂta eski Deniz Kuvvetleri Komutan› Orgeneral ‹lhami Erdil Paﬂa
olmak üzere, Silahl› Kuvvetler bünyesinde görevli daha baﬂka baz› yüksek rütbeli subaylar›n da yine yolsuzluk yapm›ﬂ olduklar› iddias›yla suçlanarak yarg›lanmalar›, üstelik bu duruﬂmalar›n bas›na ve halka
aç›k olarak yap›lmas›n›n kararlaﬂt›r›lmas› gibi tutumlar, kamuoyunun gözünde kurumun dürüst, ﬂeffaf ve
adilane imaj alg›lamas›n› daha da güçlendirmiﬂtir. Burada TSK alg›lamas›na as›l rengini veren de¤erlerin,
hiç de yabana at›l›r bir yan› olmad›¤› görülmektedir:
Toplumsal ve ekonomik düzlemde etkin çal›ﬂan, yolsuzluklardan, kay›rma ve iltimaslardan uzak duran,
yükselmelerde liyakate önem veren, dürüst bir kuru-

Tanel Demirel, a.g.y., s.358.
Birand, a.g.e., s.204.
51
Birand, a.g.e., s.201.
52
Tanel Demirel, “Türk Silahl› Kuvvetleri’nin Toplumsal Meﬂruiyeti Üzerine”, B i r Z ü m r e , B i r P a r t i , T ü r k i y e ’ d e O r d u içinde, s.358
50
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5. Sonuç

l›¤› yan›nda, topluma dönük yeterli bir tan›ma ve tan›nma süreci ile sivil-toplumsal yaﬂama yönelik empatik bir davran›ﬂ›n etkisinden söz edilebilir. Psikoloji
literatüründen devﬂirilmiﬂ, bilinen bir argümana baﬂvurarak söylersek; kiﬂi kendine iliﬂkin en tutarl› ve en
sa¤lam bilgileri yine yaln›zca kendi kayna¤›ndan edinebilir ve ö¤renebilir. K›saca kiﬂi kendini tan›maya çal›ﬂmakla, ayn› zamanda benzerlerini ve hemcinslerini
kendinde tan›m›ﬂ olmaktad›r; dolay›s›yla kendi gibi
benzerlerinden kurulu topluluklar› ve nihayetinde toplumu tan›maktad›r. Bu ba¤lamda, Türk halk›-TSK etkileﬂiminin büyük ölçüde baﬂar›lm›ﬂ olmas›n›n, sözü
edilen bu kendini tan›ma ve ayn› zamanda empatik
süreçlerle do¤rudan bir ilgisinin oldu¤u aç›kt›r. Ayn›
empatik süreçlerin do¤al bir sonucu olarak, TSK’n›n
sivil-toplumsal alan› tan›ma, anlama iste¤i ve çabas›n›n, bir bak›ma kendi kurumsal varl›¤›na ve davran›ﬂlar›na dair bir araﬂt›rma ve sorgulama oldu¤undan rahatl›kla söz edilebilir. Nitekim TSK kendi s›ra d›ﬂ›,
özerk ve meﬂru konumunu di¤er toplumsal / siyasal
aktörlere kabul ettirme ve benimsetme gücünü ve baﬂar›s›n› bu araﬂt›rmaya borçludur. Yine bu ba¤lamda,
askerlere iliﬂkin Türk toplumunun kafas›nda öylesine
olumlu bir imge mevcuttur ki, bu olumlu imge adeta
geleneksel olarak hayranl›k kertesinde bir yere sahiptir. Eski Yeﬂilçam sinemas›n›n yaratt›¤› jön karakterlerin hemen hemen yar›s›na yak›n bir k›sm›n›n subay
üniformas› içinde temsil edilmesi bir yana, bayramlarda çocuklar için sat›n al›nan subay üniformalar› ve bu
üniformalarla çektirilen foto¤raflar ve daha buna benzer birçok toplumsal manzara, Türk halk›n›n subay figürüne duydu¤u hayranl›¤›n kan›tlar›n› sunmaktad›r.
Elbette bu hayranl›¤›n oluﬂmas›nda ve kökleﬂmesinde, Ulu Önder Atatürk’ün de bir subay olmas›n›n ve
bu kimlik alt›nda ulusun kaderini ilgilendiren birçok
önemli olay› baﬂarmas›n›n da etkileri vard›r. Yine, ayn› subay imgesinin günümüzde kazand›¤› anlamlar
öylesine çeﬂitlilik arz etmektedir ki, Öztürk’ün de deyimiyle, gitgide; “Toplumdaki bu alg›lanma biçimine
ba¤l› olarak birtak›m beklentiler ortaya ç›km›ﬂt›r. Toplumda profesyonel askerin nazik ve kibar oldu¤u, iyi
giyindi¤i, davran›ﬂ ve yaﬂam biçiminde örnek oldu¤u,
haks›zl›klara tahammül edemedi¤i, düzensizli¤in ve
kargaﬂan›n karﬂ›s›nda oldu¤u, her türlü zorlu¤a karﬂ›
dayan›kl› ve ayn› zamanda yard›msever oldu¤u bir dizi beklenti mevcuttur.”55

Sonuç olarak, Türk toplumunun Silahl› Kuvvetlere iliﬂkin olumlu alg›lamalar›n›n yeniden üretilmesinde,
kuﬂkusuz var olan toplumsal iktidar yap›lanmalar›n›n
ve siyasi parti / güç odaklar›n›n meﬂruiyet boyutlar›na
dair üstesinden gelinememiﬂ birtak›m sorunlar›n var-

Tüm bu ç›kar›mlara ra¤men, yine de asker-sivil iliﬂkileri anlam›nda henüz çözümlenememiﬂ baz› sorunlar
bulundu¤unu ve bu sorunlar›n, beraberinde her iki taraf aç›s›ndan da birtak›m önyarg›lar› getirdi¤ini söylemek yanl›ﬂ olmaz. Bu diyalog yetersizli¤inin kökenin-

ma duyulan özlem. TSK’n›n ayr›ca bütün bunlardan
baﬂka, özellikle Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde bulunan sivil kurumlar›n etkin çal›ﬂmad›¤› iddias›yla bölgede faaliyet gösteren üniversiteler bünyesinde ek
kurslar açmas›, kendi bünyesinde bulunan doktorlarla bölge halk›na yönelik gezici sa¤l›k hizmetleri sunmas›, toplu nikâh ve sünnet kampanyalar› düzenlemesi, yoksul vatandaﬂlara yapt›¤› maddi yard›mlar,
v.b. gibi çal›ﬂmalarla da 53 -biraz da sivil kuruluﬂlar› taraf›ndan bu gibi faaliyet alanlar›n›n boﬂ b›rak›lmas›n›n da yaratt›¤› etkiyle-, toplum nezdinde belli bir
sempati ve ilgi uyand›rd›¤› rahatl›kla söylenebilir.
Yukar›daki ç›karsamalar› toplam neden kabul ederek
söyleyecek olursak, özetle, toplumun orduyu tasavvur ediﬂ biçimiyle, ordunun bir parças› oldu¤u topluma yaklaﬂ›m ve onu tasavvur ediﬂ biçimi aras›nda tarihi sürecin bilinçlendirici ve bereketli topra¤›nda karﬂ›l›kl› beklentilerle geliﬂip zenginleﬂen do¤ru orant›l›
bir iliﬂkinin oldu¤u söylenebilir. Her ﬂeyden önce, Silahl› Kuvvetler, tüm insan potansiyeli ve düﬂünsel gelene¤iyle kendi baﬂ›na ayr› / ayr›cal›kl› bir s›n›f de¤ildir. TSK, toplumsal varoluﬂu ve kurumsal yap›s›yla
baﬂ›ndan beri çift yönlü bir üretim içinde olmuﬂtur: Bir
yandan kendi içinde kendini üreten bir kurumken; di¤er yandan da varl›k nedenini borçlu oldu¤u Türk toplumunun siyasal/ideolojik ve kültürel bilincinin üretimine katk›da bulunma amac›n› benimsemiﬂtir. TSK’n›n
yap›s›nda güç ve bu güçten türeyen bir ayr›cal›k yoktur. Tam aksine, ordunun üst kademelerinin alg›lad›¤›
anlamda milli bir görev bilincinin kendine hiçbir surette ayr›cal›k yüklemeye elveriﬂli olmad›¤› biçimde, nevi ﬂahs›na münhas›r bir kurumsal kimli¤e sahiptir.
1960’l› y›llarda yazan ve düﬂünen eski bir subay ve
politikac›n›n da belirtti¤i gibi, Türk ordusunu yeryüzünün di¤er bütün uluslar›n›n ordular›ndan ay›ran temel
bir fark, Türk ordusunun kurumsal kimli¤inin derinlerinde yatan eﬂi benzeri görülmemiﬂ bir özveri ve ödev
duygusunun, devletine muhabbetle hizmet tutkusunun tam kalbine kaz›nm›ﬂ bulunmaktad›r: “Türk subaylar›n›n e¤itim metodu” diye yazmaktad›r Erkanl›;
“di¤er ordular›nkine hiç benzemez. Di¤er ordularda
subay olmak, di¤er devlet memuriyetleri gibi profesyonel bir iﬂtir. Ne var ki bizde, iﬂten fazla bir ﬂeydir;
milli bir görevdir, devlet muhaf›zl›¤›d›r.”54

53
54
55

http://www.tsk.mil.tr/genelkurmay/genelkonular/ egitim/erbaserlereyetenek.htm.
Orhan Erkanl›, A n › l a r, S o r u n l a r, S o r u m l u l a r, Baha Matbaas› Yay›nlar›, ‹stanbul 1973, s.375.
Öztürk, a.g.e., s.120.
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de, her iki kesimin de yaﬂama, yetiﬂme biçimi ve düﬂünme prati¤i ve koﬂullar›ndan kaynaklanan farkl›l›klar›n etkisi aﬂikârd›r. Elbette kastedilen asker-sivil diyalogunun, birbirinden kopuk iki farkl› dünya aras›ndaki, deyim yerindeyse, bir “sa¤›rlar diyalogu” biçiminde alg›lanmas›ndan söz etmiyoruz burada. Temelde iki farkl› bak›ﬂ aç›s›n›n, iki farkl› alg›lama paradigmas›n›n, iki farkl› mantalitenin ürünü olan düﬂünce
ve yorumlama biçimlerinde karﬂ›l›¤›n› bulan bir realitedir burada söz konusu olan. Asl›nda bu konuda tam
da üzerinde durulmas› ve yo¤unlaﬂ›lmas› gereken
anahtar sözcük olarak “paradigma” kavram›n›n alt› çizilebilir. Bu kavram çerçevesinde asker-sivil paradigmas›n›, benzer ve farkl› yönlerini ya da her iki taraf
aç›s›ndan ortak alg›lama eﬂi¤ine çekilmiﬂ bir s›n›r çizgisinin çözümlenerek ortaya ç›kar›lmas› ba¤lam›nda
irdelenmesi konusunu baﬂka bir çal›ﬂmaya b›rakarak,
çal›ﬂmam›z› ﬂimdilik burada noktal›yoruz.
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