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Milliyetçi [ili ve militarizm son iki 
yüzyılın kaderini tayin etmiş, 
bunu yaparken de birbirlerini 

tamamlamış, içiçe geçmiş ideolojilerdir. 
Bu ilişkiye en az iki eksende bakılabilir. 
Birincisi savaşlar, ulus-devletler ve mo
dern milliyetçilikler eksenidir. Siyaset bi- 
limci-sosyolog Charles Tilly’nin (1985) 
gösterdiği gibi tarihsel olarak bakıldığın
da Avrupa’da modem, ulusal devletin ku
rulması savaşlar sonucundu olmuştur. Bu 
durum bağımsızlık savaşlan sonrasında 
kurulan Üçüncü Dünya devletleri için de 
ulus-devlederin doğduğu yer olan Avrupa 
için de böyledir. Bu yüzdendir ki belirli 
savaşlar (ve savaş meydanları) ulus-dev- 
letlerin simgeleri haline gelmiştir (Ho- 
ward, 1978: 9). Türkiye için bu savaş Sa
karya Savaşı’dır; daha geniş anlamıyla 
Millî Mücadele’dir. Ancak Türkiye Cum
huriyet i’n in savaş sonrasında kurulmuş 
olması onu, çoğu zaman düşünülenin ak
sine, dünya üzerinde biricik kılmaz. He
men her ulus-devlet için savaşlar ve ordu
lar kurucu bir rol oynamışlardır. Ancak 
devlet kurulduktan sonra her bir milliyet
çi ideolojinin orduya verdiği konum fark
lı olmuştur. Türkiye’de ordu, Atatürk dö
neminden itibaren yalnızca vatanın değil, 
aynı zamanda “rejimin" koruyucusu ola

rak özel bir konuma yükseltilmiştir (bkz. 
Parla, 1991). Daha da önemlisi, bu ko
num 80 yıllık Cumhııriyet tarihi boyunca 
değişmemiş, aksine yerine oturmuş, ku
rumsallaşmıştır.

Milliyetçilik-militarizm ilişkisini anla
mak açısından önemli ikinci bir eksen ise 
vatandaş orduları, zorunlu askerlik ve 
eğitim eksenidir. Ulus-devlet anlayışı yeni 
bir orduyu ve savaşma biçimini de bera
berinde getirmiştir: vatandaş ordusu (riti- 
zen-army). Fransa hem ilk ulus-devlet, 
hem de ilk ordu-millettir.' 19. yüzyılın 
başından itibaren Fransa’yı Örnek alan 
Avrupa’da paralı askerlik üzerine kurulu 
imparatorluk orduları, yerlerini zorunlu 
askerlik görevine dayalı millî vatandaş or
dularına bırakmaya başlamışlardır.2 Bu 
ordular uluslaşmanın hem sonucu hem 
de aracı olmuşlardır. Sosyolog Eugen We- 
ber’in deyişiyle, Fransa'da köylülerin  
“Fransız"a dönüşmeleri sürecinde asker
lik ve eğitim merkezî rol oynamışlardır. 
Her iki pratik de 18, yüzyıldan itibaren 
önce Avrupa’da daha sonra (veya eşza
manlı olarak) başka coğrafyalarda özel 
alanlarından sıyrılıp belirli sınıfların teke
linden çıkmış, herkesi kapsayan (en azın
dan niyet bazında) ve hatta “zorunlu” bir 
nitelik kazanmışur. Yeni bir “disiplin” an
layışının geliştirilip uygulandığı bu İki 
kurum aracılığıyla, aynı üniformayı gi-
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yen, aym dili konuşan, aynı marşları söy
leyen itaatkâr ve üretken bedenler (Fo- 
ucault, 2000), milliyetçi ve sadık vatan
daşlar yaratmak hedeflenmiştir (Mosse, 
1993). Bu anlamda ordu, yalnızca ulus- 
devletin vatandaş yaratm a projesinin  
önemli bir ayağı olmakla kalmamış, diğer 
bir önemli ayak olan eğitimin de şekillen
mesine katkıda bulunmuştur. Eğitim ve 
askerlik, Avrupa’da olduğu gibi, Osm anlı 
İmparatorluğumda da 19. yüzyıldan itiba
ren değişen devlet anlayışının ve devlet- 
kul/vatandaş ilişkisinin mihenk noktala
rını oluşturmuşlar ve birçok anlamda bir
birlerini tanımlar hale gelmişlerdir. Cum- 
huriyet'le birlikte orduya yüklenen "eği
tim’' misyonu ve eğitime yüklenen milita
rist misyon daha açık bir hal almıştır.

Kısacası, zorunlu askerlik anlayışına 
dayalı vatandaş orduları ile ulus-devletler, 
militarizasyon ile uluslaşma, militarizm 
ile milliyetçilik modern dünyanın el el e 
yürüyen kurum, süreç ve ideolojileridir 
diyebiliriz. Bu yazı, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihi boyunca bu elele yürüyüşün ana- 
hat]arını çizmeye çalışacaktır.

Şüphesiz, Osmanlı’nm son dönemi İle 
Cumhuriyet arasında birçok alanda oldu
ğu gibi militarizm ve milliyetçilik ideolo
jilerinin gelişimi açısından da önemli de
vamlılıklar vardır. Bunların başında ordu
nun Osm anlı kapıkulu geleneğinden  
Cumhuriyet seçkinlerine devreden yöne
tici sınıf ideolojisi ve onun arkasındaki 
misyon bilinci gelmektedir. Ancak ordu
nun ve askerlerin Osmank tarihi boyunca 
oynadığı rol büyük değişiklikler göster
miştir, Bunun gözardı edilmesi bizi bazı 
konularda tarihsel bir körlüğe itmektedir. 
Örnegjn, Osmanlı dönemindeki modern
leşm enin arkasında ordunun olduğu, 
bundan yola çıkarak ordunun modernleş
tirici gücünün tarihsel devamlılığı sık sık 
tekrarlanan bir gözlemdir. Oysa 19. yüz
yıl tarihi hakkında bildiklerimizin çok 
kaba bir tahlili bile bu gözlemin yanıltıcı 
olduğunu göstermeye yeterlidir. Tarihçi

Halil Berktay’a göre 19. yüzyıl Osmanlı 
tarihinin en “sivil” yüzyılıdır (Berktay,
2001), Bu yüzyıl, savaşların ve ordunun 
değil, sivil alandaki canlanmanın ve dö
nüşümün (edebiyat ve kültürel alanında
ki gelişmeler, Tanzimat, hukuki reform
lar, eğitimin yaygınlaşması ve modernleş
mesi, vs.) önplana çıktığı bir yüzyıldır. Bu 
büyük dönüşümün arkasındaki isimler 
askerler değildir. Ancak yüzyılın sonunda 
bu denge değişmiş, özellikle de ittihat ve 
Terakki ile birlikte, asker kökenli zümre
nin başta siyaset olmak üzere birçok alan
da etkinliği artmıştır. Bu dönem siyasi 
Türk milliyetçi liginin ortaya çıktığı döne- 141 
me denk düşmektedir.

Türkiye’nin militarizm-milliyetçilik ek
senindeki özgüllüğü bu ilişkiyi bir yüzyık 
aşkın bir zamandır yaşatmayı, hatta güç
lendirmeyi başarmış olmasındadır.

TÜRK MİLLtYETÇtLİĞl I 
DEOLOJİLERİ İÇİNDE ORDUYA VE 

ASKERLİĞE VERİLEN YER

Türk milliyetçiliği İdeolojilerinin en belir
gin özelliklerinden birisi askeri söz dağar
cığının genişliği ve m erk ezdiğidir. Savaş 
ve askerlik epiği, milliyetçi hamaset için 
vazgeçilmez bir levazıma! teşkil eder (ör
neğin, “Ağustos ayı Türkün zaferler ayı”). 
İlkokul birinci sınıftan başlayarak müfre
datın önemli bir bölümünü askerî destan
lar ve şiirler oluşturur. “Türk tarihi” fetih 
ve savaşların tarihidir, “şehitlik" yücelti
len kavramların başında gelir. Öte yan
dan, Kemalist-laisist milliyetçilik söylemi, 
orduyu, etnisist ve dinsel referanslarla ‘le
kelenmiş’ milliyetçilik anlayışlarına karşı 
modem-Batılı bir millî kimliğin dayanağı 
olarak gösterir. Bu görüş açısından, ordu, 
doğru m illiyetçiliğin  referansı olarak  
önemsenmektedir. Bu durumda ortaya çı
kan resim şudur: Türklerin tarihini ordu 
belirlemiştir, bugününü de o belirleyecek
tir. Ordu, siyaset ve tarih üstü konumuyla
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ayrıcalıklı ye tartışmaya kapalı bir yere sa
hiptir. Peki bu konumu hangi süreçler ve 
söylemler sayesinde kazanmıştır? Bu bö
lümde, ordu-millet söylemi, zorunlu as
kerlik ve eğitim pratikleri bağlamında bu 
soruya cevap arayacağız.

ORDU-MİLLET MİTİ VE ASKERLİK

Türk milliyetçiliğinin temelinde “ordu- 
millet miti” yatar. Bu mite göre Türklerin 
tarihsel olarak en belirleyici özelliği iyi 
asker olmaları ve kendilerini orduyla öz
deşleştirmeleridir. 1931 ’de Mustafa Ke
mal’in kurup çalışmalarına önderlik ettiği 
Türk Tariki Tetkik Cemiyeti tarafından ya
zılan ve Türk Tarih Tezi'nin ilk ifadelerin
den olan Târih ders kitaplarının “Türklük 
ve Askerlik” bölümünde bu anlayış şöyle 
ifade bulmuştur:

“Türk en iyi askerdir [.../Türk Milleti, 
askerlik ruhu en mütekamil olan millettir 

Askerlik ruhu yüksek millet demek, 
derin ve engin irfan ve medeniyet tarihi 
yaşamış millet demektir. İnsanlığın ilk 
günündenberi bütün ana medeniyetlere 
ata olan Türk ırkında bu ruhun en müte
kamil derecede bulunması tabiidir." de
nir (Tarih IV, 1934: 344-345, vurgu oriji
nal metinden).

Burada “irfan ve m edeniyetin askerlik 
ve savaşmayla özdeşleştirilmesi önemli
dir. Bu anlayış milliyetçilik ve militariz
min önemli bir buluşma noktasını temsil 
eder. Haşan Önder’e göre bu düşüncenin 
arkasında Kemalizmin Spartan öğeleri 
yatmaktadır ve ana referansı 19. yüzyıl 
Alman siyasî ve askerî düşüncesidir (Ün- 
der, 1999 ve 2001). Ünder’in de üzerin
de durduğu gibi, bu mirasın en net ifade
sini bulduğu yayınlardan biri Mustafa 
Kemal ve Afet Inan’m  birlikte yazdıkları 
Askerlik Vazifesi (1930) kitabıdır. Bu ki
tabın önemli bir bölümü Alman general 
ve askerî düşünür Colmar Freiherr von 
der Goltz’un Milleti Müsrilaha (Das Volk 
in Waffen) isimli kitabından alınmıştır

(akt. Önder, 1999).3 Her iki kitap da bi
ze tarih boyunca orduların gelişimini ev
rimci bir anlayış içerisinde anlatır Her 
dönemde toplumlar farklı bir ordu yapı
sına ihtiyaç duym uşlardır. Günümüz 
(asri) ordularının özelliği ise “millî or
du" olmalarıdır. Mustafa Kemal ve Afet 
İnan'a göre “memleket ve millî gaye ile 
alakası olmayacak olan ücretli askerler
den mürekkep ordu, hatta gönüllü as
kerlerden mürekkep ordu bizce muteber 
değildir ve mevzuubahs değildir1” (Afet, 
1930 : 3 5 ). Goltz’un kitabıyla Askerlik 
Vozi/esi arasındaki önemli bir fark gele
cek kurgulamadadır; Goltz’a göre millî 
ordu (veya silahlanmış millet, ordu-mil
let) içinde bulunduğumuz tarihsel döne
min bir ifadesi ve gerekliliğidir, ileride 
değişecek, yeni bir ordu ve savaş düzeni 
gelecektir. Ancak bu tarih Goltz için  
“çok uzak bir tarih." olarak anılır. Musta
fa Kemal ve Afet inan ise millî ordu!an 
tarihin son noktası olarak ele almakta
dırlar (Altınay, 2001),

Ünder’in de gösterdiği gibi, Askerlik Va
zifesi, Alman askeri düşüncesinin Mustafa 
Kemal ve Cumhuriyet eliti üzerindeki et
kisini göstermesi açısından önemli bir me
tindir. Ancak başka bir bakış açısından bu 
kitap Türk Tarih Tezi’nin henüz şekillen
mediği bir dönemin ifadesidir ve ordu-ınil- 
let anlayışının Türk Tarih Tezi ile birlikte 
aldığı özgün biçimi anlamamıza yardımcı 
olabilir. Askerlik Vbzifesi’nin en uzun bölü
mü olan "Orduların Lüzumu" bölümünde 
millî bîr ordunun gerekliliği üzerinde du
rulur. Böylece vatandaşlar (bu durumda 
öğrenciler) bir göreve davet edilmekte, on
lara “yalnız, elinde kılıç olduğu halde is
tiklalini her anda müdafaaya müheyya bu
lunan bir millet emin olabilir” (Afet, 1930: 
38) denilmektedir. Milletin ve devletin gü
venliği için ordu şarttır.

Otuzlarda geliştirilen Türk Tarih Te- 
zi’yle birlikte ordu bir “gereklilik,” asker
lik ise bir “vazife" olm aktan çıkacak; 
Türk milletinin kültürel ve ırkî (ki bu iki



O R O U  , M I L I T A  R I 2 M V E M İ L L İ Y E T Ç İ L İ K

kavram neredeyse eşanlamlıdır4) özellik
leri arasında ayrıcalıklı bir konum kaza
nacaktır. Buradaki kayma vatandaşlığa 
dayalı milliyetçilik kurgusundan etnisisı 
(hatta ırkçı) milliyetçilik kurgusuna ge
çişi yansıttığı gibi, aynı zamanda ordu- 
miliet mitinin Türk milliyetçiliğine has 
kurgusunu da ortaya koyar. Bu kurguya 
göre askerlik savunmanın, ordunun veya 
genel anlamda devlet örgütlenmesinin  
değil kültürün bir uzantısıdır; savaşçılık 
Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk 
kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: 
“Her Türk Asker Doğar!"

Bu söylemsel kaymanın çeşitli sonuçla
rı olmuştur. Birincisi, askerlik-savaş iliş
kisi kırılmıştır. Zorunlu askerliğin henüz 
oturmamış bir kurum olduğu, askerden 
kaçma oranının çok yüksek olduğu bir 
dönemde bu kurgusal değişikliğe gidil
miş olması son derece anlamlıdır, İkinci
si, askerliğin tarıhdışı bir gerçeklik ola
rak ele alınmasına yol açmıştır. Böylece 
yakın döneme has bir ulus-devlet pratiği 
olduğunun üstü örtülmüştür. Üçüncüsü, 
bu söylemsel kayma askerliğin tartışıla
maz bir gerçeklik olarak algılanmasına 
katkıda bulunmuştur. Askerliği tartışmak 
d evi et-vatandaş ilişkisini değil Türk kül
türünün kendisini tartışmak demek ola
caktır. Dördüncüsü, askerî alandan ba
ğımsız bîr sivil (millî) alan kurgulamayı 
zorlaştırmıştır. Herkes askerdir, askerlik 
içimizdedir. Bütün bunların ortak koşulu 
ve sonucu ise militarizmin Türk milliyet
çiliğiyle (boşanmayı kurgu dışı bırakan) 
evliliği olmuştur.

Ordu-milkt miti ne otuzların ders ki
taplarında ne de Türk Tarih Tezi’nin res
mî ifadelerinde sınırlı kalmıştır. Cumhu
riyet tarihi boyunca bu mit milliyetçi ide
ologlar, asker ve sivil kesimin önde gelen
leri, akademisyenler, eğitim kurumlan, 
ordu, gazete ve televizyonlar tarafından 
çeşitli biçimlerde yeniden üretilmiştir. Bu 
mitin en net ifadelerinden birisini tarihçi 
Halil İnalcık kaleme almıştır:

Türk milleti mıllet-ordu vos/mı tarihin 
başlangıcından bugüne kadar muhafaza 
etmiştir Say ısına göre Türk dünyada 
misi biç derecede büyük bir rol oynuyor; 
dünya tariflinin daima ön safında yürü
yorsa, bu onun en sarsılmaz millî vasfın
dan, asker karakterinden, askerliğe ait bü
yük faziletlerinden, hak ve hürriyeti için 
topyekun savaşma kudretinden doğmakta
dır Türke bu karakteri binlerce yıllık tari
hi kazandırmıştır (Incdcık, 1964:56).

İnalcık’a göre bu özellikleri sayesinde 
“hâkim ve efendi olarak yaşamağa alışmış 
olan Türkler İslâm alemine girince onun 
da başına geçmiş, Haçlı Avrupası’na karşı
11. asırda başlıyan mücadele 20. asra ka
dar onu daima bir mücahit ve gazi olarak 
savaş meydanlarında tutmuştur” (İnalcık, 
1964: 5 6 ).5

Sabiha Gökçen anılarında Atatürk’ün 
Türkleri “asker ulus” olarak tanımladığı
nın altım çizer: “Biz asker bir ulusuz [...] 
Yedisinden yetmişine, kadınından erkeği
ne asker yaratılmış bir ulus" (Gökçen, 
1996: 125). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanı Suat İlhan ise 
bu çizgiyi doksanlarda devam ettirirken 
kültüre vurgu yapmaktadır: “Ordusu ile 
bu ölçüde bütünleşmiş bir toplumun kül
türünün şekillenmesinde, şüphesiz ki as
keri özelliklerin büyük katkısı olacaktır. 
Ordunun, toplumun kültür özelliklerinin 
tümüne sahip olması, bu özellikleri yan
sıtması, kültür değerlerinden birçoğu için 
eğitim odağı olması ise kaçınılmaz, hatta 
gerekli bir sonuçtur" (Ilhatı, 1989: 332).

Ordu ve kültür arasında kurgulanan bu 
yakın İlişkinin yakm dönemdeki en çar
pıcı göstergelerinden birisi 2000 yılında 
Kültür Bakanlığı ve Ankara Ticaret Odası 
tarafından hazırlanan Türk Ordusu kitabı
dır. Kitabın sunuşunu yapan Genelkur
may Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrı- 
koglu şöyle yazar;

‘Ordu-Mitlef olarak bilinen Türkler, ta
rihte nice zaferler kazanmış, birçok dev-
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let hurmuş ve yaşatmışlardır [...] Büyük 
Atatürk'ün belirttiğ i g ib i; kahram an  
Türk Ordusunun zaferleri ve mazisi in
sanlık tarihi ile başlamış ve her zaman 
zaferlerle beraber medeniyet nurlarını da 
taşımıştır (Özci. 2000).

Bu sunuşu lakip eden (imzasız) tamlım 
yazısı “Türk Askerlik Kültürü" başlığını 
taşır ve yine Türklerin ordu-milleı özelli
ğini vurgular. Askerlik 20001i yıllara gi
rerken hâlâ kültürel bir özellik olarak kur
gulanmakta, genelkurmay başkam, cum
hurbaşkanı, başbakan ve bakanlar düze
yinde sunulan bu cüsseli Türk Ordusu ki
tabı Millî Savunma Bakanlığı veya Genel
kurmay Başkanlığı değil Kültür Bakanlığı 
tarafından basılmakladır. Daha da önemli
si, bu durum kimseyi şaşırtmamak.adır. 
Askerî ve sivil alanların içiçe geçmişliği 
Türk milliyetçiliğinin söylemsel sınırları
nın çok ötesinde normalleşmişim

ASKERLİK, VATANDAŞLIK V ii ERKEKLİK

Bu kültürelleştirilmiş askerlik kurgusu 
yalnızca vatandaş ordularının ve zorunlu 
askerliğin ulus-devlet örgütlenmesine ve 
yakın döneme has pratikler olduğunun 
üstünü örtmekle kalmaz, aynı zamanda 
kadın ve erkek vatandaşlar arasında dev
let eliyle yaratılan bir farkı da gizler. Zo
runlu askerlik yalnızca “yurdun müdafa
asına" yönelik bir uygulama değil, avm 
zamanda erkeklerin ve kadınların devlet
le aralarındaki vatandaşlık ilişkisini belir
leyen (ve kadınlar asker olmadığı için 
farklılaştıran) bir uygulamadır. Bu farklı
laşma. devlet eliyle yapılmış olması ve 
devlet kavramını toplumsal cinsiyet ba- 
zmda biçimlendirmesi açısından toplum
da yaşanan kadın-erkek farklılaşmasın
dan ayrılır. Bu yolla erkekli k-devlet-as- 
kerlik arasında güçlü bir bağ kurulmuş,
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"en kutsal vazife" olan askerlik yoluyla 
birinci sınıf vatandaşlık erkeklere bahşe
dilmiştir. Kadınların bu kurguda iki ayrı 
k onum ları vardır: kutsanan annelik  
(özellikle de asker anneliği) ve istisnai 
durumlarda savaşçılık (bu istisnaların en 
ünlü ve çarpıcı örneği Dersim’in bomba
lanmasına katılarak dünyanın ilk kadın 
savaş pilotu olan Sabiha Gökçen’dir, bkz. 
Altınay, 2000). Bu konumlardan birincisi 
her kadın için her koşulda belirleyicidir. 
İkincisi ise izin verildiği ve ihtiyaç duyul
duğu ölçüde mümkün olacaktır.

Burada ilginç ve önemli olan zorunlu 
askerliğin getireceği bu farklılaşmanın ya
sa yapıcılar tarafından tartışılmış olması
dır. 1927 yılında Askerlik Kanunu Mec- 

' iis’ten geçerken bu yükümlülüğü erkek
lerle sınırlayan ilk madde üzerinde bir 
tartışma çıkmış, konuyu gündeme getiren 
Giresun Milletvekili Hakkı Tarık Bey şöy
le demiştir:

Efendim, intihap hareketleri başladığı za
man taraf taraf kadınların da mebus ol
mak içiıı, mebusluk mtıhabatma iştirak 
etmek için hareket aldıklarım görüyoruz 
f.../Yalnız mebus olmak, mebusluk inti
habına iştirak etmek vatani bir mesele 
ise, memleketin müdafaasına iştirak et
mek de öyle bir hak, öyle bir vazifedir. 
Askerlik Mükellefiyeti Kattımıdmm birin
ci maddesinin yalnız erkeklere ait olarak 
yazılmış olduğunu görüyorum. Memleket 
müdafaası bu kanun layihasiyle erkekle
re tahmil olmuyor Binaenaleyh, öğ
renmek istiyorum f...J kadınlara ait oian 
mükellefiyet noktast, Encümence nazar-ı 
dikkate alınmış mıdır ve ne dereceye ka
dar nazar-1 dikkate alınmıştır? (TBMM 
Zabıt Ceridesi, s.385)

Hakkı Tarık Bey’in de vurguladığı gibi 
zorunlu askerlik, seçme ve seçilme gibi bir 
vatandaşlık hak ve ödevi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tam da bu yüzden zorunlu 
askerlik uygulaması erkekleri devlete yak
laştırmış, onların yurdu savunan eyleyici

özneler, kadınların da vatanla Özdeşleşmiş, 
savunulması gereken pasif nesneler olarak 
kurgulanmasına yardıma olmuştur.6

Zorunlu askerlik yalnızca birinci sınıf 
vatandaşlığı erkilleştirmekle kalmaz, aynı 
zamanda erkekliğin kendisini tanımlar. 
Erkekliğe bir ilk adım, hatta erkekliğin 
olmazsa olmaz koşutudur. Erkekliğin  
önemli bir parçası kadınlar üzerinde ku
rulacak olan iktidardır, 1933 yılında ya
yımlanan bir askerlik hikâyesi askerde 
son gününü geçirmekte olan Hüsmen’in 
daldığı “tatlı rüya"yı şu şekilde anlatır:

Köyüne gidip de düğünü olduktan sonra 
Kez banına askerde gördüklerini bir bir 
anlatacak', bir sı ra üzerine bellediği ve 
hiç nefes almadan söylediği hazır ol vazi
yetini ona da öğretecek [ti] /,,./ Karısına 
buttlan birdenbire anlatınca Kezban Küs
menin bildiklerine parmak ısırıp kala
cak; kamımn bu bilgiye hayreti Hüşme
nin gururunu okşıyacah, koltuklarım ka
bartacaktı. Hele Kezbana künyesini bel
letmek İlk işi olacaktı. Kezban [...] diye 
ismini çağırdıkça karısı bir asker gibi ko
şarak Küsmenin karşısına dikilecek ve 
resmî selamı aldıktan sonra ; Ali kızı 
Kezban, 329 Poturlar [...} Emret, efen
dim! diye Hüsmenden emir bekliyecekti 
/.../ (Sıtkı, 1933: 251)

Bu hikâyede olduğu gibi hâkim asker
lik kurgusunda da her erkeğe bir komu
tanlık pozisyonu vaadedilmektedir. E r
kekler askerlik boyunca komutan değil er 
olarak emirlere uymak, künye ezberle
mek, gerekirse dayak yemek zorunda ka
labilirler ama askerlik sonrasında her er
kek evinin (ve karısının) komutanı ola
caktır. Bu şekilde askerlik/ordu ve kültür 
arasındaki ilişki toplumsal cinsiyet üze
rinden yeniden üretilir.

Askeri terimler, semboller ve ilişki bi
çimlerinin vatandaşlığın, kimliklerin (en 
başta da kadm-erkek ilişkisinin) ve gün
delik hayatın belirleyici unsurları haline 
geldikleri noktalar milliyetçilik ve milita-
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rizmin kesişme (ve birbirlerini besleme) 
noktalarına ışık tutar. Bu kesişmenin yo- 
ğun olarak yaşandığı bir düzlem eğitim 
ve askerlik ilişkisidir.

İKİ “MİLLÎ” CEPHE:
EC/rlM VE .SAVUNMA

Resmî milliyetçilik söyleminde (ve prati
ğinde) askerlik ve eğitim çok merkezî bir 
yer tutmuşlardır. Cumhuriyet’in ilk yılla
rında savaşın iki cephesi olarak belirlenen 
bu iki kurum (bkz. Altmay, 1999), daha 
sonra çok çeşitli şekillerde birbirlerini ta* 

1 4 6  m m lar hale gelmişlerdir. Mustafa Ke- 
mal'in en çok üzerinde durulan iki unva
nının Başöğretmen ve Başkomutan olması 
rastlantısal değildir. Sık sık kullanılan 
“öğretmen ordusu” ve "bir eğitim ocağı 
olarak askerlik” deyimleri de, İsminde 
“millî” sıfatı taşıyan iki bakanlığın Savun
ma ve Eğitim Bakanlıkları olmaları da as
kerlik ve eğitim arasındaki bu sıkı ilişki
nin bir ifadesi olarak değerlendirilir.

Mustafa Kemal 1923’te yaptığı bit ko
nuşmada bu ilişkinin biçimini şöyle özet
lemiştir: Öğretmenlerden oluşan ikinci 
ordunun görevi, öldüren ve ölen birinci 
orduya neden öldürdüklerini ve neden 
öldüklerini öğretmesidir (ak t İsmail Kap
lan, 1999: 141). Mustafa Kemal'in bu sö
zü 1965 yılında Millî Güvenlik ders kita
bında tekrarlanır:

Okumakta olduğunuz bütan derslere pa
ralel olarak, MİLLİ GÜVENLİK dersleri
niz de ilerledikçe, ATATÜRKİlmüzün de
yimiyle, geleceğin lıarb (erinde bu yurt 
uğrunda (NİÇİN ÖLECEĞİNİZİ VE NE
DEN ÖLD ÛR ÖLECEĞİMİZİ) daha iyi 
öğrenmiş ve bilinçli kahramanlar katma 
erişmiş bulunacaksınız■ (Millî Güvenlik 
Bilgileri I, 1965: 4, büyük harfler oriji
nal metinden)

Gerçekten de 1926'dan beri ortaöğre
tim müfredatının vazgeçilmez bir öğesi 
olan bu ders iki “ordu" arasında kurulan

ilişkinin en çarpıcı ifadesidir. Bu dersin 
müfredatı genelkurmay tarafından belir
lenir, ders kitabı onlar tarafından yazılır 
(veya yazdırılır) ve ders subaylar tarafın
dan verilir ilk zamanlar Askerlik adı al
tında verilen, şimdi ise Millî Güvenlik 
Bilgisi olarak geçen bu ders aracılığıyla 
ordu ve okul, askerî ve sivil alan içiçe 
geçmiş, 1926’dan beri kesintisiz devam 
eden bu içiçelik normali eşmiş tir. Çok 
kimsenin bu dersi önemsememesinde, 
“gülüp geçilen bîr dersti" tanımlamaları
nın arkasında bu normalleşme yatmakta
dır. Kısacası, askerlerin (çoğu zaman 
üniformalarıyla, emekliyseler sivil kıya
fetle) okul koridorlarında ve sınıflardaki 
varlıkları “gülünüp geçilecek” normallik
le bir pratik halini almıştır. Dünyanın 
bildiğimiz kadarıyla hiçbir ülkesinde 
böyle bir uygulama yoktur; tarihsel ola
rak benzer uygulamalar varolmuş olsa da 
kısa süreli olmuşlardır. Millî Güvenlik 
dersi uygulaması Türk resmî milliyetçili
ğinin askerlik ve eğitim arasında kurdu
ğu yakın ilişkinin özgün bir ifadesi ola
rak tarihe mal olmaktadır.

ORDUNUN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN 
BİÇİMLENMESİNDEKİ YERİ

Orduyu, sadece Türk milliyetçiliği ide
olojilerinin gözde bir konusu veya ‘mal
zemesi’ olarak düşünmemek gerekir. Or
du, kurum olarak, Türk milliyetçiliğinin 
biçimlenmesinde ve yeniden üretiminde 
bizzat önemli bir rol oynar. Ve bu yeni
den üretim tarzı, Türk milliyetçiliğinin 
özgül bir damarını ve özellikle resmî mil
liyetçilik anlayışının güçlü bir karakter 
çizgisini oluşturur.

Ordu, Millî M ücadele’den itibaren, 
Türk milliyetçiliğinin özellikle münevver 
zümreden, yazdı kültürden halka aktarı
mında ve popüler yeniden üretiminde 
ağırlıklı rol üstlenmiştir. İslâmî aidiyetin 
ve referansların veni millî devletin fikrî-
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manevi sistemine transfer edilme sürecin
de, savaş ve millî seferberlik ikliminin, 
dolayısıyla askerî pratiğin kurucu önemi 
olmuştur. “Cihat" ve “şehitlik" kutsiyeti 
bu pratik içinde “vatan m üdafaasına, 
“millî istiklal" hedefine hasredilmiş, mil
liyetçi bir çerçevede anlamUndınlabile- 
cek kolektif coşku, heyecan vesileleri ve 
kayıplar, yas vesileleri bu pratikten doğ
muştur; bu pratiğin işlenmesiyle estetize 
edilmiştir. Unutmamalı, İstiklâl Marşı da 
“Kahraman Ordumuza" ilhafhdır. Şunu 
da belirtmek gerekir ki, bizzat milliyetçi 
düşünüşte, Millî Mücadele’nin asken veç
hesine indirgenmesine, kazanılan millî 
zaferin öncelikle orduya hasredilmesine 
eleştirel yaklaşımlar da vardır. Örneğin 
Samet Agaoglu, Kovayı Milliye Ruhu kita
bında (Ağaoglu, 1981), TBMM’nm ulusal, 
önderliğini ve iradesinin belirleyiciliğine 
dikkat çeker, Atatürk’ü “tarihte efsaneleş- 
tirenin” de komutanlığından önce “Birin
ci TBMM Başkanlığı" olduğunu vurgular 
(tt.g,y.'. 249). Milliyetçi-muhafazakâr ide
olojide de, vurguyu ordu yönetiminden 
Müslüman-Türk milletin cevherine ve 
kahramanlığına kaydırma eğilimi gözle
nir (örn. Kabaklı, 1990).

Devamında milliyetçilik ordu için, Os- 
marılı kapıkulu geleneğinden Cumhuriyet 
seçkinlerine devreden yönetici smıf ide
olojisinin ve misyon bilincinin sürekliliği 
içinde, topluma nizam vermenin modem  
zamanlardaki ve Cumhuriyet rejimi altın
daki yeni vasatını ve meşruiyet temelini 
teşkil eder. Cumhuriyetin inşa evresinde 
ve aslında daha uzunca bir süre - seksenle
re kadar- kapalı toplum Özelliği taşıyan 
Türkiye’de, askerlik hizmeti, özellikle taş
ralı genç erkeklere dönük olarak rakipsiz 
bir eğitim ve doktrin aşılama ‘fırsatı’ sun
masıyla bu bakımdan çok önemlidir. Zo
runlu askerlik, modernleştirici işleviyle içi- 
çe geçen bîr “millî bilinç” aşılama işlevini 
ifâ eder (Şen, 1996),7 1934’te erata dağıtıl
mak ü2ere basılan Askerin Ders Kifabı’nda- 
ki millî kimlik ‘bildirimini’ aktaralım:

As Hersen kimsin?
SEN TÜRKSÜN! Yeryüzünün en ulu 

mil [erindensin; Sema anlatacağımız (to
rik) denilen yazılar ortada yokken senin 
miiletin doğdu; kanı temiz, yüreği yıl
maz, gözü pek yeryüzüne geldi. On bin
lerce yt! öyle yaşadın; yine ûyie yaşaya
caksın; senin dedelerinin, ninelerinin çok 
önce kurduğu yurtlar şenlikte yeryüzü
nün cenneti oldular. Bil ki; başka millet
lerin görgüde, yapkıda ilk örneği, desteği, 
öğütçüsü senin milletin BÜYÜK TÜRK 
MİLLETÎdir:

SEN TÜRKSÜN! On ikibinyıl evvelin
de yeryüzünün başka milletleri mağara
larda, taş kovuklarında yaban adamları 
gibi yaşarken senin dedelerin ORTAASYA 
denilen anayurdunun göbeğinde kurduk
ları şehirlerde yaşar, altın başlı kargısı, 
gümüş bezeli terkisi ile ağızlar sulandırır; 
gözler kamaşrirırdı. Yeryüzüne şenliği, 
medeniyeti senin ataların verdi, atı dağ
dan indirip kuzu gibi yapan, üstüne binip 
dağlar aşan ve taş kovuklarına sinmiş 
başka milletleri şaşkın şaşkın kendisine 
baktıran senin mîlletin BÜYÜK TÜRK 
MİLLETIdir.

SEN  TÜRKSÜN! Yeryüzünün her za
man var ve var olacak en yüce milletinin 
eğilmez, bükülmez askın yürekli oğlusun! 
[...] Senin kolunu bükecek, başını eğdire
cek başka bir millet yoktur. İlk önce bunu 
böyle bil ve milletinin anlatacağımız alm 
açık tarikini belleyerek başını dik, yüre
ğini pek tut! Türk yurdunun, Türk benli
ğinin düşmanlarına kıl kadar boyun eğ
me!.. (akt. Şen, 1996: 66)

Milliyete dinsel değer yükleyerek dinî 
kutsiyeti milliyetçilik içinde asî mil e etme 
eğilimi orduda çok güçlü olmuş, bu anla
yış askerlik eğitiminde de kendini belirgin 
biçimde göstermiştir. 1941'de Diyanet İşle
ri Başkanhğı Reisi Ahmet Hamdi Akseki'ye 
yazdırılan Askerin Din Kitabı’ndan 1981’de 
yayımlanan Askerin Dirt Bilgisi kitabına 
dek, “devlete ve millete hizmeti" ibadet sa-
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yan ‘proteslan’ bir millî-din anlayışının tel
kin edildiği görülür (Şen, 1996: 83-9).

“Asker sen kimsin? Sen Türksun!..” di
ye başlayan millî kimlik telkini, insanlık 
ve medeniyet tarihini ilk-Türklerden baş
latan Türk Tarih Tezinin popülarize edici 
bir tekrarıdır. Otuzların millî özgüveni 
tahkim etmeye ve yekpare bir millî kültür 
inşasına dönük ideolojisinin, özellikle 
‘naif’ millî romantizm yanıyla, orduda be
lirli bir süreklilik arzettigini söyleyebili
riz. Keza aynı dönemde baskın olan, Os
manlI dönemini Türk unsurunun ikinci 
plana atıldığı bir sapma olarak paranteze 

1 4 8  alan millî tarih kurgusu ve dini milliyetin 
aslî/öncclikli olmayan bir unsuruna indir
geyen bakış, resmî ideolojinin Türk Islâm 
Senteziyle harmanlanmasından sonra da 
(Copeaux, 1998), orduda geçerliliğini -en 
azından başka resmî kurumlara kıyasla 
göreceli olarak- korumuştur. Ancak resmî 
laisizmin karakteristik tutumunun ordu
da da kendini gösterdiğini unutmamak 
gerekir: Dinî aidiyet, dinî referanslar ve 
“akâid”in tefsiri kesinlikle millî kimliğe 
ve milliyetçi ideolojiye tâbi kılınırken, 
Müslümanlık ve hususen Sünnî Müslü
manlık, Türk-olma’nın zımnî şartı olarak 
uygulanmaktadır.

Tek Parti rejiminin kurumlaşmasıyla, 
resmî milliyetçiliğin vatandaşlık bağını 
esas sayan yorumuyla etnisist-özcü yoru
mu arasındaki saliminin İkincisi lehine 
ivmelendiği süreçte (Ozdoğan, 2001: 81- 
7 ), ordu bu eğilimin belirgin biçimde 
yansıdığı kurululardan olmuştur. 1944  
Türkçülük-Turancılık Davası sanıkların
dan Alparslan Türkeş'in, benimsediği gö
rüşleri “komutanlarından öğrendiğini” 
söyleyerek kendini savunmasını buna bir 
örnek olarak zikredebiliriz: “Milletimin, 
Türklüğün büyüklük ve üstünlüğünü  
ben önce anamdan, babamdan öğrenmiş
tim. Sonra bulunduğum bütün okullarda 
öğretmenlerim söylediler. Askerî hayatım 
başlayınca kıt'alarda kumandanlarım ve 
maiyetinde vazife gördüğüm bütün gene

raller bu gerçeği daima tekrarladılar...” 
(Türkeş, 1988: 74 ) O dönemde askerî 
okullara öğrenci ve personel alım ilanla
rında "T .C . tebasından ve Türk ol- 
mak/Türk ırkından olmak” koşullarının, 
ayrı ayrı anıldığı görülür (akt. Ahmet Yıl
dız, 2001: 330-1). Gayrimüslim yurttaşla
rın askerî okullara alınmaması, fiilen yer
leşmiş bir uygulamadır.

Ordunun, bütünlüklü ve doktriner bir 
etnisist-özcü milliyetçilik anlayışının  
mahreci olan bir kurum olduğunu söyle
mek, isabetli olmayacaktır. Ancak ordu
da, etnisist-ozcü çağrışımları güçlü bir 
milliyetçilik ideolojisinin yeniden üretil
diği söylenebilir. Şöyle örnekleyebiliriz: 
Askerî epiğin, tarihteki kahramanlık va
kalarını ya da esas epos olarak istiklâl 
Harbi'ni, Türklüğün ( “yurdun Türk ev
lâtlarımın) doğal hasletine bağlayışı [...] 
Askerî merasim ve hamâset dilinde Türk
lüğün, bizzat mertlik, soyluluk, doğruluk, 
şeref normu oluşu; “Türk'’ sözünün, epik 
bir vurguyla, sıfata dönüşerek kullanılışı 
(örn. Güventürk, 1964: 103 vd.); bir arı
lık ve sahihlik ölçüsü olarak "özbeöz 
Türk” nişanesine başvurulması 1... ] Poli
tik kutuplaşma ortamındaki şiddet ey
lemcilerinin ve rejim karşıtı grupların 
mensuplarının, askerî yetkililerce “mille
tini, bayrağını, Aıa’sınt ve vatanını inkâr 
eden”, "insanlık ve Türklük'len yoksan ki
şiler” gibi sözlerle tanımlanışı (örn. Bölü- 
giray, 1989: 390- tıhç.)...

Millî olanı ontolojikleştiren dile, ordu 
söyleminde sıklıkla rastlanır. Bu, merasim 
diliyle sınırlı değildir. Askerliği bir ya da 
jeosıratejik yaklaşımı bir tür knmpuze bi
lim olarak, dahası bir tür ‘dünya görüşü’ 
olarak temsil eden gerek meslekî gerek 
kamuoyu oluşturmaya dönük yayınlarda 
dikkati çeken bir husus vardır. O da, 
“millî m enfaat”, “m illî hedef”, “millî 
güç”, “millî strateji” vb. kavramların hik
meti kendinden menkul ve aşkın bir meş
ruiyet kaymağı gibi vazedilmesidir. Millî 
güç, “milletin maddi ve manevî güçleri-
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Özellikle altmışlı yıllarda ordunun milli 
birlik re beraberliğin timsali haline 
gelmesi, gençlik hareketlerinin de 
referans kaynağı olmuştur. Mtekim, 
orduya destek mitingleri, donemin 
sıklıkla yinelenen eylemliliklerinden 
biri luıline gelmiştir.

nin [sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal, 
askerî...] toplamı ve bileşkesi” (M.G.K., 
1990: 92-3) olarak tanımlanır. Bütün top
lumsal faaliyetler, beşerî varoluşun bütün 
düzlemleri, milletin/devletin “varoluş ne
deni” tiden başlayarak, millî menfaat - 
millî hedefler - millî politika - millî stra
teji - lopyekûn strateji - genel strateji - fi
ilî uygulam alar silsilesinde (M .G .K ., 
1990: 26), varlık hiyerarşisine uyarlanmış 
bir strateji oyunu mantığı içinde, “millî 
güç” ün gerçekleşme merhaleleri olarak 
anlamlandırılır. Millî güç mefhumu, dev
let çıkannı aslî ve âlî bir öncelik olarak 
tartışma-dışı bir yere koyan hikmet-i dev
let ya da devlet aklı ideolojisinin (Sancar, 
2000: 13-26), millîliğin kutsiyetiyle tah
kim edilmiş bir tezahürüdür. Bu doktri- 
ner m efhum ların  geliştiricilerin d en , 
yetm işlerde Harp Akademisi ve Harp 
Okullarında ders veren kurmay subay 
Mert Bayat'ta organizmacı devlet ve top
lum görüşü açıktır: Devletin insana ben
zediğini, bu nedenle konunun biyolojik 
örneklemeye başvurarak incelenmesinin 
uygun olduğunu, (Bayat, 1986: 4) “Dev
let ve milletle ilgili bütün davranışların 
millî güç kavramı içinde ele alınması” 
(a.g.y .: IX) gerektiğini söyler.

Ordu, kendini Türk millî kimliğinin 
ezelî sürekliliğinin taşıyıcısı olarak temsil 
edişiyle de, etnisist-özcü bir milliyetçilik 
anlayışını yeniden üretir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin başlangıcı, yorumlara göre, 
Selçuklu İm p aratorlu ğu  dönem inde  
1072 -1092  arası Melikşah yönetimi za
manında ilk daimî ordunun kuruluşuna, 
ya da 1363’le 1. Murad zamanında yeni
çeri ordusunun kuruluşuna, hatla M.Ö.
3. yüzyılda düzenli askerî teşkilâtın varlı
ğına kadar geri götürülür (Çağan, 1964). 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, doksanlar
da resmen 2200. kuruluş yıldönümünü 
kutlamaya başlamıştır! Ancak ordunun 
tarihselliğine yapılan vurgunun aksine 
“ordu tarihi” çok zayıf bir alan olarak kal
mıştır. 1965’te yayımlanan bir Milli Gü

venlik Bilgisi kitabı bu eksikliği (veya çe
lişkiyi!) şu şekilde açıklar:

Türkten başka herhangi bir milletin harb 
tarihini kavrayabilmek belki mümkün
dür Fakat, Türk Harb Tarihini bir bütün 
olarak kavrayıp ortaya çıkarabilm ek, 
belki de. asla  mümkün olam ıyaraktır. 
Çünkü bizim harb tarihimiz üç kıtada 
yaşıyan birçok milletlerin tarihleri ile 
karışmış ve bu milletlerin genel tarihleri
ne yün vermiş ve tesir etmiştir (Millî Gü
venlik Bilgileri III 1965: 121)

Bu bakımdan Türk Harb Tarihini ince
lemek demek, diğer bûtıîn dünya milletle
rinin harb tarihlerini de incelemek demek 
olur ki, bu asla mümkün olamıyacak ka
dar muazzam bir iştir. (Millî Güvenlik 
Bilgileri III 1965: 121)

Burada, modern ulus-devletiıı, Cumhu
riyetin kurumsal tarihinin etno-tarihsel
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mitoloji tarafından geri plana itilişinin be
lirgin ve istikrarlı örneklerinden birini gö
rürüz. Orgeneral Cemal Tural’m 1966 yılı 
Kara Kuvvetleri Günü mesajı, Türk Tarilı 
Tezinin etno-tarihsel ordu mitolojisiyle 
harmanlanmasının naif-heroik bir örneği
dir: “Büyük Türk Milletinin Büyük Ordula
rına sesleniyorum: /  Ey Mete’nin Asya’ya  ya
yılan Ordusu, / Ey Attild’nın Avrupa’ya gi
ren, /F atih ’in İstanbul’a mâleden, devir açan 
Ordusu, /  Ey Atatürk'ün Akdeniz hedefine 
yürüyen Ordu, /  Dünyaya medeniyet götüren 
Ordu, / İnsanlığa özgürlüğü aşılayan Ordu, / 
Tarihi yazan, yazdıran Ordu! /  Sen milletin 

150 özü, /  Sen milletin gözü, /  Sen milletin sözü
sün" (akt. Güventürk, 1966: 9).

Sen milletin özü, / Sen milletin gözü, / 
Sen milletin sözüsün ibaresi, aynı zaman
da, millî kimliğe, milli çıkara dair bilincin 
son kertede ve kalıksız biçimiyle orduda 
temsil edildiği kabulünü da açığa vur
maktadır. Bu kabul, Atatürk’ün 1937’deki 
bir sözüne atıfla desteklenir: “Ordumuz, 
Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliye
tinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş 
bir ifadesidir.” Sık sık kullanılan “Milletin 
bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri” 
sözcesi, ordunun üstlendiği, millî varlı- 
ğııı/nıiHî kimliğin doğal temsilciliği mis
yonunun bir ifadesi olmaktadır. Askerî 
eylemi, savaşı, vatanseverliğin son kertesi 
ve nihâî tezahürü olarak kabul eden millî- 
m ilitarist bakış, doğallaştırılarak ifade 
edilen bu temsiliyetin güçlü bir meşruiyet 
dayanağıdır. Bu bakışta, Osmanlı-Cum- 
huriyel dönümünün aydınlarını derinden 
etkileyen Sosyal Darvvinist düşünüş ka
lıplarının damgası vardır.8 Toplumu/düıı- 
yayı “hayatta kalabilmek için güçlü olma" 
mücadelesi olarak görülür; “milletler, 
müstakbel bir lıarbde varlıklarını muha
faza ve idame ettirebilmek için her şey
den önce kuvvetli bir disiplin ruhuna 
muhtaç” sayılır (Ersoy, 1960: 11). Bütün 
milletin her an savaşa hazır olarak askeri 
gereklere göre örgütlenmesi gereğine ina
nan topyekûn millî savunma konsepti,

milletin millet-i müsellehâ [silâhlanmış 
milleti olarak tasarlanışı, özellikle İkinci 
Dünya Savaşı döneminde subay heyetinin 
görüşünü belirlemiştir.9

Millî çıkar ölçüsünün, millî bilincin 
son kertede orduda temsil edildiği fikri, 
askeri darbeler tarafından da yeniden üre
tilmiş, aynı zamanda bizzat bu darbelerin 
meşruiyetini sağlamıştır. Askerlerin siyasî 
rejime müdahaleleri İttihat ve Terakki dö
neminden beri “vatanı kurtarma” misyo
nuyla gerekçelendirilmiştir (Kayalı, 1994: 
44). 27 Mayıs 1960 Darbesi, bu bakım
dan önemli bir eşiktir. Dönemin 1. Ordu 
Komutam Korgeneral Cemal Tural’ın söy
leyişiyle 27 Mayıs, “kalbi vatanca vuran, 
vicdanı milletçe işleyen Harbiye[nin| [...] 
Türk Milletine bir gecede yeni bir vatan, 
yeni bir hürriyet kazandırması [...] mil
letlini aziz ve kahraman ordusunun sün
gülerinin pırıltısı ve himâyesi alımda ha
kiki ve ebedî saltanatını kurması...” ola
rak temsil edilmiştir (akt. Ulay, 1968: 
124-5). Millî Birlik Komitesi lideri Orge
neral Cemal Gürsel, harekâtın amacını 
“memleketi buhran ve felâkete sürükle
mek isleyen hırslı politikacıların elinden 
kurtarmak [...[ tehlikeye düşen millî var
lığı kurtarmak” olarak tanımlamıştır (akt. 
Elevli, 1960: 13, 197). 12 Eylül 1980  
Darbesinin amacı da “millî birlik ve bera
berliği saglamak’Tır ve bu yetkinin kay
nağı, “Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin 
edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kol
lamak ve kollama” görevini orduya veren 
Ordu İç Hizmet Kanunumun -nıeşhur- 
34. maddesi yanmda, Genelkurmay Baş
kam Kenan Evren’in TSK mensuplarına 
hitabıyla, “Türk Ulusunun vefa dolu kal
binde sizler için yaşattığı büyük güven ve 
gurur, dam arlarınızda yurt sevgisiyle 
alevlenen asil kan ve Bayrağınızla birlikte 
ebediyete kadar götürmeye and içtiğiniz 
Atatürk ilkeleredir (Evren, 1990: 547-9).

Söz konusu meşruiyetin, subay heyeti
nin en yetkin “ulusal seçkinler” zümresi
ni oluşturduğu varsayımıyla pekiştirildi-



O R D U , M İ L İ T A R İ Z M V E M I L L I Y E T Ç I L I K

gini söyleyebiliriz, 1944 ’de yayımlanan 
Milli Müdafa Politikası (Esaslar) kitabın
da, “subay heyeti millet şuurunda bir en 
iyiler camiası olarak yaşamalıdır" den
miştir (akt. Özdağ, 1991: 117). Demokra
siyi bir “elitler demokrasisi" olarak yo
rumlama eğilimiyle uyumludur, bu: Ge
neral Ali Fuat Erden’in ifadesiyle: “De
mokrasi akıl ve zekâ aristokrasisidir” 
(akt. Güventürk, 1964 : 97 ) Yakın dö
nemde, askerî eğitimin yüksek kalitesi, 
orduda kullanılan teknoloji düzeyi ve as
kerî bürokrasinin örgütsel rasyonalitesi- 
nin gelişkinliğine yapılan atıflar, subay 
heyetinin en yetkin ulusal seçkinler ola
rak takdiminin modernleşmiş dayanakla
rını oluşturmaktadır.

27 Mayıs 1960 müdahalesi sonrasında, 
askerlerin bir siyasal özne olarak ağırlığı
nın öne çıkmasına koşut olarak,10 ordu
nun Türk milliyetçiliği ideolojisinin ye
niden üretimindeki rolü yeni bir evıeye 
girer. Bu evrenin ilk göze çarpan özelliği, 
siyasî istikran sağlama ve hızlı kalkınma
yı gerçekleştirme hedefleri doğrultusun
da ülkenin gidişine nizam verme kaygı
sıyla politize bir seferberliğe giren subay
ların, bizzat resmî-millî ideolojinin resto
rasyonuna hamle etmiş olmalarıdır. Bu 
arayış içinde, resmı-millî ideoloji olarak 
Atatürkçülüğün ve Atatürkçülük içinde 
milliyetçiliğin farklı yorumlarının da or
taya atıldığı görülür. Demokrat Parti ikti
darına tepkinin bir parçası olarak ve dö
n em in genel a tm osferin in  etk isiyle, 
ABD’ye artan bağımlılığı onur kırıcı ad
deden, an ti-emperyalist, millî bağımsız
lıkçı temaların ordu içinde de revaç bul
ması, Özellikle dikkat çekicidir. Sola eği
limli subaylar, bağımsızlığı zedeleyici iki
li anlaşmaları ve ABD’nin Türkiye’deki 
olağanüstü geniş ayrı çalıklarını, TSK’nin 
NATO emrine verilmesini, yerli sanayi
nin geriletilin esini sorgulayarak, ulusal 
bağımsızlık ç 111 gı Atat ür k çü-mill iyet çili- 
ğin ana ilkesi olarak öne çıkartmışlardır 
(Ahmet Yıldız, 2001: 77-86).

Atatürkçülüğün gerek radikal sola ve 
toplumsal muhalefete ideolojik meşruiyet 
zemini teşkil etmesinden, gerekse aynı 
meşruiyet zemininin bizzat ordu içindeki 
emir-komuta zincirini bozan güç gruplan 
(cuntalar) tarafından da kullanılmasından 
duyulan rahatsızlık; 12 Mart 1971 askerî 
müdahalesinden sonra, ordu üst kademe
sinin Atatürkçülüğü bizzat formüle etme
ye dönük çabalarının merkezileştirilmesi
ni ve sistematikleşmesini beraberinde ge
tirmiştir (Akyaz, 2001 ). Merkezî-resmî 
formülasyonda, Atatürkçülüğün omurga
sını, milliyetçilik ilkesi oluşturmaktadır.
12 Eylül 1980 sonrası askerî rejim döne- 151 
minde yayımlanan bir broşür, Atatürkçü
lüğün esas itibarıyla milliyetçilik olarak 
yorumlanışını Özetler: Burada Atatürk’ün 
milliyetçiliği, “her türlü davranışlarında 
bir temel hareket ilkesi kabul ettiği 1-,] 
bunu Türk milletinin ortak bir malı hali
ne getirmeye gayret ettiği l-..] bu amaçla 
Milliyetçilik İlkesi’nı vasiyet olarak bırak
tığı” söylenmektedir (K.K.K., 1982: 26).
“Atatürk mili iy etçil iği", 12 Mart askerî ara 
rejimi döneminden itibaren, politik ku
tuplaşmayı önleyecek kcrporatist ideoloji 
olarak vazedilmiştir. Ordunun teşvik ettiği 
ve girdilerini sağladığı bu endoktrinasyon,
12 Eylül askeri rejiminde yaygın bir kam
panyaya dönüşecektir.

Söz konusu endoktrinasyonu, ordu
nun dış güvenliğe ilişkin tehditler kadar 
-hatta onlardan çok- iç güvenliğe ilişkin 
tehditlere yoğunlaştığı, millî güvenlik 
devleti rejimi (Özdemir, 1989: 13 vd.,
110) bağlamında düşünmek gerekir. Bu 
tehdit algılaması konseplinde, iç politik 
gerilimler ve çatışmalar, doğrudan doğ
ruya ulusal güvenlikle ilgili bir dramatik 
ağırlık kazanır. Askerliğin ve "millî sa
vunma" doktrininin mutlak dosl-düş- 
man ikiliği içinde 'norm al olarak' dış 
güçlere mahsus olan düşman konumu, iç 
politikaya teşmil edilir. Çoğunlukla İstik
lâl Harbi’ne atıfla, Millî Mücadele sürek
liliği içinde kullanılan “iç düşman" ter-
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minolojisi, iç politikada rejime muhalif 
grupları/fikirleri milliyetçi ideolojinin 
ayrımcı damgasıyla suçlandırmak üzere 
işe koşulur. Ordunun meslekî ideolojisi
ne ve diline ait kalıpların politik alandaki 
etkisini olağanüstü artıran bu süreç, 
Türk milliyetçiliğinin kurucu karakteris
tiği olan güçlü tehdit algısının ve beha 
kaygısının (Akçam, 1992: 55 vd.) yeni
den üretiminde ordunun oynadığı ağır
lıklı rolü de işaretlemektedir. ‘Sivil’ okul
lara dönük olarak genelkurmayca hazır
lanan ve askerlik konusuna ilişkin ‘mes
lekî1 bilgilerden öte güncel siyasî analize 

152 ve Atatürk ilkelerinin belletilmesine ağır
lık veren Millî Güvenlik derslerinin millî 
tehdit tespitine odaklanan içeriği ve alar- 
mist söylemi de bunun bir örneğidir.

Soğuk Savaş döneminde ABD-merkezli 
bir tehdit/önlem stratejisinin tezahürü 
olan millî güvenlik devletinin, iç politi
kayı “milli savunma" mülahazalarına tâbi 
kılan mekaniğinde, anti-komünizm kilit 
rol oynamıştır. Zira bu stratejide “komü
nizm”, iç politik kutuplaşmada radikal 
sola atfedilen tehditle dış güvenlik (Sov
yet yayılması) tehdidini örtüş türen ‘ku
rucu’ düşmandır. Türkiye'de de ordunun 
özdeşleştiği Atatürk milliyetçiliği doktri
ninin öncelikli düşman figürü, komü
nizm olmuştur. Anti-komünizmie milli
yetçiliğin meczedilmesi, sağ ve milliyel- 
çi-muhafazakâr politik akımlarla ordu
nun ideolojik kesişim zeminini oluştur
muştur (Cizre, 1993).

Bu doktrin içinde komünizm, öncelik
le, yabancı ideoloji olarak deşifre edilmiş
tir (1 . Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 
broşürü, 1973). Buna karşılık Atatürkçü
lüğün temel vasfı, millî ideoloji olmasıdır. 
Atatürkçülüğün yegâne millî ve dolayısıy
la yegâne meşru ideoloji olduğu savı, or
dunun yaydığı milliyetçilik söyleminin, 
hegemonik iddiası itibarıyla kilit unsuru
dur. Bu savın propagandif bir ifadesini 
aktaralım: “Türk isek, bu memleketin ço
cuğu isek, bu memleketin ve bu milletin

iyiliği için çalıştığımızı iddia ediyorsak; 
O, en büyük TÜRK’Ü anlamadan, özbeöz 
TÜRK MALI olan KEMALİZM'İ öğrenme
den, O’nun ilkelerini saptırmadan, bütü
nüyle uygulamadan, sonuçlarını görme
den, doğruca güzel diye sunulan ithal 
malı düşüncelere yönelmek, en azından 
kendimizi, TÜRKLÜĞÜMÜZÜ inkâT et
mek olmaz mı?” (K.K.K., 1982: 11 - bü
yük harfler orijinal metinden) 

Vatanseverlikle, “Türk olma"yla eşan
lamlı kullanılan “Atatürk Milliyetçiliği" 
terimi, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında 
ordu yönetimi tarafından, milliyetçiliği, 
ülkücülerin “yetki ve sorumluluk alanın
dan” çıkartarak devletin ve resmî ideolo
jinin uhdesine almak amacıyla da vurgu
lanmıştı. Zaten ordu üst yönetiminin tu
tumunda karakteristik bir etken, vazet
tikleri milliyetçilik anlayışının içerik iti
barıyla Türkçü ya da ülkücü ideolojinin 
argümanlarıyla kesişebildiği noktalarda 
dahi, bu ideolojik pozisyona ve daha be
lirgin biçimde onun taşıyıcılarına belirli 
bir mesafeyi korumalarıdır. Bu, tarafsızlık 
imgesini koruma kaygısı yanında, bürok
ratik kontrol ideolojisinin bakış açısın
dan, herhangi bir özerk toplumsal hare
ket dinamiğinin doğurduğu şüpheden  
kaynaklanır. Nitekim, 27 Mayıs sonrasın
da orta düzey subay gruplarının inisiyati
fiyle gelişen fikri ve manevî alışveriş orta
mı dışında -ki bu ortama da TSK’nın mer- 
kezî-hiyerarşik yapısı tahkim edilerek 
müdahale edilmiştir-, milliyetçilik/vatan- 
severlik zemininde sivil Kemalist hareket
lerle ordu arasında kurulan bağlar da mu
hataralı olmuştu. (12 Mart tecrübesi ya
nında; doksanların sonunda ordunun hü
kümete müdahale ettiği laisist 28 Şubat 
sürecine aktif destek veren Atatürkçü Dü
şünce Dernekleri gibi oluşumların ordu 
tarafından özel bir teşvik görmemesi de 
bunun örneğidir.) Ülkücüler örneğinde, 
özerk toplumsal harekelin avam niteliği 
de ordunun “nlusal elit” bakış açısından 
bir şüphe kaynağıdır.
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D oksanlarda bölücülük/ayrılıkçılık  
tehdidi olarak PKK’yla yaşanan düşük 
yoğunluklu savaş (Kışlalı, 1996} sırasın
da ovdu üst yönetim inin milliyetçilik  
motiflerini ‘kontrollü’ kullandığına; ça
tışmaların şiddet derecesinin yükseldiği 
anlarda bile olayı “millî savaş" çerçeve
sinden çok “devlet hâkimiyeti" düsturu 
içinde açıklamaya çalıştığına ilişkin göz
lemler (Laçİner, 1 9 9 9 ), bu bakımdan  
dikkate değerdir. Burada, gerek profesyo
nel gerek politik rasyonalite yanında, 
kendi “görev ve sorumluluk alanının" 
özerkliğini ‘kontrol-dışı' milliyetçi ide
oloji ve hareketlerin tesirinden koruma 
kaygısının da payı aranabilir.

Daha evvel de belirttiğimiz gibi, ordu
nun m illiyetçi söylem le ilişkisinin ve 
‘doğru’ milîiyetçüigi (ayin etme iddiasının 
temel saikı, esasen, devlet politikası ola
rak belirlenen temel tercihlere toplumun 
uyumunu sağlamaktır. Atatflrkçülük-ve- 
milliyetçiUk veya Atatürk Milliyetçiliği, 
bu am açla, politik kutuplaşm alardan  
arınmış tarafsız ve tek ideoloji olarak tel
kin edilir; daha doğrıisu, ideolojiler-üstü 
bir nass olarak [ , j Ordunun siyasetüstü 
konumu, Atatürkçülüğün ve milliyetçili
ğin, sorgulamasız benimsenmesi bekle
nen siyasetüstü konumuyla örtüşür.

Söz konusu Atatürk milliyetçiliği dokt
rininin içeriğine bakarsak, etnisist ve 
yurttaşlık odaklı milliyetçilik anlayışları 
arasındaki gerilimin, yukarıda gösterildi
ği gibi sözel olarak yurttaşlık temelinde 
kurulmuş fakat etnisist imalar ve pratik
lerle dolu eklektik bir dengesini görürüz. 
“Mantıktı, gerçekçi bir milliyetçilik" ol
duğu vurgulanarak, Pantürkİst ve irre- 
dentist tasarımlara mesafe belirtilir. Ay
rıntılı bir içerikten söz edilemez. Ata
türk’ten başka bir düşünsel kaynağa baş
vurulmam ası, hatta başka kaynakların 
‘gayrı sahih’ görülmesi, ordunun benimse
diği Atatürk milliyetçiliğinin ayrmtılandı- 
nlmasına zaten izin vermez. Milliyetçili
ği, totaliter açılımları da olan otoriter bir

rejimin sadakat ve itaat kaynağı olarak ta
mim etmeye dönük, yttkümlendirici bir 
söylemle karşı karşıyayudır.

Bu milliyetçilik anlayışının, milleti bil 
özerk yurttaş Lopiuhiğu olarak tasavvur et
mekten uzaklığını vurgulamak gerekir. 
Millet/ulüs, politik iradesiyle kendini var 
eden ve yönlendiren bir topluluk olarak 
değil, aşkın bir varbk olarak düşünülûyor- 
dur; ancak aşkm varlığıyla değerlidir ve 
meşruiyet kaynağıdır. O aşkın varlığın asil 
mercii ve temsilcisi ise Devlettir, Millî Gü
venlik Kurulu’mın temel bir belgesine gö
re Millet, “Devletin öğelerinden" dir; “Dev
letin gövdesi durumundaki ülkeye can 
(dinamizm) ve ruh veren ‘insan toplumu’ 
öğesi"dir (M.G.K., 1990: 2, 10). Bir askeri 
kaynak, bir başka aşkın kaynağa referans
la, Atatürk’e atıfla, somut lıullî ve soyut, 
aşkm millet arasındaki özdeşliği belirtir 
( ‘bahşeder’): “Atatürk, halkını milletinin 
ta kendisi olarak görmüş ve sevgisini hal
ka sunmuştur.” (K.K.K., 1982: 31) Ancak 
yüce gönüllü bir tarihsel kahraman tara
fından fark edilebilecek ve onun takdirine 
bağlı gibi takdim edilen bu özdeşlik, doğ
rusu, pek kırılgan görünmektedir...

________________ SONUÇ________________

O rdular ulüs-devlet kuruluşunun ve 
“millî mefahir"in [övünçlerin] simgesi 
olarak, milliyetçi ideolojilerde özel bir ro
le sahiptirler, Kurtuluş/kuruluş savaşları, 
vatandaş ordularının teşkili ve zorunlu 
askerlik, milliyetçiliğin ve ulus-devletle- 
rin doğumuna refakat ederler. Türkiye’de 
ordu, buna ek olarak, modern millet inşa
sının, mülı-sosyalleşmenin ve milliyetçi 
ideolojinin yeniden üretiminin ağırlıklı 
bir aktörü olarak işlev üstlenmiştir. Bu iş
lev 80  yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca 
değişmiş, ancak azalmamış, aksine art
mıştır. 1961 Anayasası ile siyasî hayatın 
önemli bir parçası haline gelen Milli Gü
venlik Kurulu, özellikle son yıllarda Ba
kanlar Kunılu’ndan daha çok önemsenir
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hale gelmiş, “millî” siyasetin merkezi ol
muştur. 1960’dan itibaren periyodik ola
rak gerçekleştirilen askerî darbeler ve dü
zenli olarak toplanan Milli Güvenlik Ku
rulu aracılığı ile günlük siyasetin belirle
yicisi durumunda olan askerler, ulusal 
yönetici seçkin zümrenin değişmez oyun
cularıdırlar. Ordu, bizzat bir Türk milli
yetçiliği doktrini ortaya koyarak, Türk 
milliyetçiliği ideolojilerini hegemonize 
etmeye ve bununla birlikte milliyetçiliğin 
hegemonik bir ideoloji olmasını temine 
çalışmaktadır. Ordunun 1926’dan bu ya
na Askerlik/Millî Savunnıa/Millî Güven- 

154 lik Bilgisi dersleri aracılığı ile tüm lise 
mezunlarının eğitiminde etkin bir rol oy
naması ise militarizmin Türkiye’de aldığı 
güçlü ve özgün biçimlerden birisidir.

Bunun ötesinde, milliyetçi ideolojinin 
önemli ayaklarından olan ordu-millet 
mili, militarizm ve milliyetçilik arasında
ki evliliği canlı tutmaktadır. Sivilleşme 
tartışmalarında üzerinde durulan Millî 
Güvenlik Kurulu’nun varlığı ve buradaki 
sivil-asker üye oranı, militarizm buzdağı
nın görünen uç noktasıdır. Ördü ve mil
let kavramları birbirinden ayrılmadan, 
askerliğin kültürel değil yakın döneme 
ait bir ulus-devlel/vatandaşlık pratiği ol
duğu vurgulanmadan, ordunun sivil eği
time müdahalesiyle militarizmin normal
leşmesine yaptığı katkı anlaşılmadan, da
ha da önemlisi Türkiye siyaseti ve toplu- 
muna nüfus elmiş olan militarizmin adı 
konmadan Türkiye’de sivilleşme müm
kün olamayacaktır. H1
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