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 PİYADE SINIFINA GÜNCEL BİR BAKIŞ 
Dr. Sinan ERTÜRK 

 

 Teknoloji, arkasından yetişmeyi zorlaştıracak süratle ilerlemektedir. Askerî tüm yapılar, bu hızı, 

kuvvetlerini karşı konulamaz bir hale getirmek için kullanmaktadır. Tarihin başından beri insanın bilek 

gücüyle başladığı savaş macerası yeni yöntemlere evrilmektedir. Taş, sopa, sapan, kılıç, mızrak, ok, gürz, 

mancınık, barut, top, tüfek, tabanca, sıralamasıyla giderken iki büyük savaş sonrasında soğuk savaş, 

düşmanın gözünü korkutmak amacına yöneldiği için araçlar da daha ürkütücü hale gelmiştir. Tanklar, 

helikopterler, akıllı mühimmatlar bugün öyle bir kabiliyetteler ki, bir tanesi bile geçmişte bir ülkenin tüm 

ordusunun yapabileceği yeteneklere sahiptir. Komuta kademesi hiç yerinden kalkmadan bir düğmeye 

basarak farklı başlıkları olan füzeleri dünyanın en uzak köşelerine gönderebilmektedir. Birkaç uçaktan 

oluşan bir bombardıman filosu, hedefin haritasında kalıcı değişiklik yapabilmektedir. Ama bir dakika, eğer 

tüm bunlar doğruysa neden Afganistan ve Suriye gibi harekât alanlarında çatışmalar bu kadar uzun 

süredir devam ediyor? Üstelik Suriye’de, dünyanın iki süper gücü aynı bölgede, tek düşman tespit 

etmişken… 

 

 Konunun siyasi boyutu saklı kalmak üzere, cevap çatışma alanındaki birlik yapılarında yatmaktadır. 

Ne olursa olsun, teknoloji nereye varırsa varsın piyade veya türevleri tatminkâr sonuç almadan harekât 

alanında istenenler gerçekleşemez. Piyade, tarihin başından beri harp meydanlarının aslî unsurudur. 

Tarihte yapılan harplerin büyük bölümü piyade sayesinde kazanılmış, sonuç piyadenin ayağıyla hedefe 

basmasından sonra alınmıştır. O zaman konuyu daha derinden incelemek maksadıyla tanımla 

başlayalım, piyade nedir? Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğüne göre: Yaya olarak savaşan ve 

savaşta en önde giden askerlerin oluşturduğu sınıftır. Diğer kaynaklara göre de özet olarak piyade, kara 

ordusundaki temel muharip sınıf olup muharebede en önde bulunan, gerektiğinde düşmanla göğüs 

göğüse muharebe edecek olan askerlerden oluşur. Ancak teknoloji bu tanımı yıllar içinde değiştirmiştir. 

Piyadenin artan önemini kavrayan sıralı komutanlar ve siyasi irade, piyadenin bir bütün olarak kullanımını 

geliştiren müdahaleler yapmıştır. Göğüs göğse muharebe artık enderdir, çünkü silah menzilleri artmıştır. 

Muharebede yine en önde bulunur ancak öncesinde hedef yumuşatılmalıdır. Destek silahlarının etki 

alanları ve tesir kabiliyetleri çok arttığı için de piyade zırhlandırılmıştır. Ayrıca kendi organik ateş destek 

vasıtaları yanında topçu ve füze birliklerinin de ateş desteğinde tahsis önceliğine sahiptir.  

 

 Günümüz piyadesi çok farklı unsurlardan oluşturulur. Standart düzenli bir birlik olabileceği gibi özel 

maksatları yerine getirmek için eğitilmiş ve donatılmış özel görev güçleri de oluşturabilirler. Tüm özel 

kuvvet ve komando unsurları özünde piyade birliğidir. En önemli ayrıcalıkları ise eğitim süreleri, konuları 

ve teçhizatlarıdır. Piyade bir kütle olarak kullanılma özelliğine sahipken, özel birlikler oldukça küçük 

parçalara ayrılarak kullanılabilirler. Piyade daha yüksek etkili destek silahlarına sahipken, hafif silahları ile 

özel birlikler en derinlerde stratejik hedeflere ilerlerken insan gücünün kaldırabileceği teçhizat ve  
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mühimmata sahiptir. Özel birlik personelinin büyük bölümü piyade sınıfının içinden seçilir. Fiziksel 

kabiliyetleri, doğaya karşı direnci ve takım olma ruhu bunu zorlar. Çok gerektiği durumlarda sıradan 

piyade birlikleri, asgari gerekli eğitimleri alarak özel görevler yapabilecek daha küçük unsurlara 

bölünebilir. Bunun örnekleri son yirmi yıl içinde hem ülkemiz, hem de Rusya, İran, Afganistan ve Pakistan 

gibi ülkelerin uygulamalarında görülmüştür.  

 

 

                 O BİR PİYADE İDİ… 

 
 

Mustafa Kemal Atatürk 1902 yılında (1317-P.8)siciliyle piyade subayı 

olarak görevine başladı. Hakkında idam fermanı verildiği 1919 yılına 

kadar, 18 yılda, Trablusgarp’ta gayrinizamî harp örnekleri vermiş, 

Çanakkale’de destan yazmış, Bitlis ve Muş’u Ruslardan geri almış, 

Mondros Mütarekesi öncesinde Yıldırım Ordular Grubunu Adana’ya 

çekerek sonradan K.Maraş, G.Antep ve Ş.Urfa savunmalarına imkân 

tanımış, mirliva (tuğgeneral-tümgeneral rütbeleri arası) rütbesine 

ulaşmıştır. Sivil olması gereken işlerini iki yıla sığdırmış ve tekrar 

üniforma giyerek 13 ay gibi bir sürede, türlü imkânsızlıklar içinde iki 

meydan muharebesi kazanmış ve ordusuyla Dumlupınar’dan İzmir’e 

15 günde 450 km mesafe kat ederek ulaşmıştır. Harp tarihinde onun 

yaptıklarını yapabilen başka bir komutan yoktur. Şüphesiz milyon 

kilometre karelik fetihler yapan fatihlerden daha küçük bir bölgede 

faaliyet göstermiştir, ama rakipleri hiç kaybetmeyen zamanın süper 

güçleridir. Ayrıca babasından kalan bir devleti ve ordusu da yoktur. 

Tüm başarılarının altındaysa, piyade olmasının mutlaka büyük payı 

vardı. İstihkâm veya topçu olsaydı, askerî başarılarının en azından 

bir kısmını yapamayacağını değerlendirmek mümkündür. 

 

 Piyade sınıfı, muharebe alanında taburdan daha küçük unsurlar halinde görülmezdi. Ancak değişen 

harp ve çatışma ortamı bunu da biraz değiştirdi. Irak ve Libya’da gördüğümüz harpler, sıradan harplerden 

çok farklı cereyan etti ve bu ülkelerin tüm kara kuvvetleri (en azından firar etmeyenler) topluca ya imha 

edildi ya da esir alındı. Bu durum teorisyenlere yeni bir durumu dikte etti: Artık cephe anlayışı kalmamıştır, 

cephede süren harekât için tüm birlikler toplu hedef göstermeden harekâtlarını yürütmek zorundadır. 

Özetle “hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır”. Mustafa Kemal Atatürk’ün Trablusgarp’te kısmen 

uyguladığı, Sakarya’da harp tarihine yazdığı bu düstur, çaresiz doğru olarak kendisini kabul ettirmektedir. 

Ancak bu defa da görevlerin çeşitliliği, kullanımda karma birlik olmayı zorlamaktadır. Bu nedenle 

teorisyenler, taktik en küçük piyade birliği taburu, karma yani diğer sınıfların entegrasyonu ile kullanma 

doktrinlerini önermişlerdir. Buna göre, ihtiyaç duyulan miktarda hava savunma, istihkâm, zırhlı unsurlar ve 

hatta tank birliği yarı organik olarak tabura tahsis edilmelidir. Daha başlangıçta bu tahsis şekli, sıralı 

komuta heyetinin tüm bu sınıflara ait asgari taktik ve teknik kullanıma hâkim olmasını gerektirmektedir ki 

bu durum, piyade sınıfının liderlerinin diğer sınıfların komuta kademesinden farklı olmasını gerektiren bir 

başka durum yaratır.  

 



-3- 
 

 Piyadenin komuta kademesi, sürekli temasta olduğu doğal şartlarla baş ederken, aynı şartlara 

dayanması gereken insanları komuta edecek, kendi silah sistemlerine ve düşmanın tehdidine hâkim 

olacak ve emrine sunulmuş diğer sınıfların harekâta pozitif katkı yapmasını sağlayacak kadar bilgiye 

sahip olacaktır. Buna rağmen piyade liderleri, silah sistemlerinin nasıl kullanılacağına dair ayrıntıları değil, 

muharebe sahasının en önemli unsuru “insanı” önemsemeyi kısa zamanda öğrenirler. Kendi 

kullanımlarına sunulan silah sistemlerinin teknolojisi ne seviyeye gelirse gelsin bilirler ki; tetiği çekmesi 

gereken zaman çekemeyen askerlerden kurulu bir birliğe sahip olmaktansa, silahı yetersiz ancak tetiği 

çekmeğe hazır askerlerden kurulu bir birlik daha üstündür. Bu nedenle, fiziksel eğitimlerde direnci artıran 

konularda yoğunlaşırlar. Bu, her seviyeden bireyi birbirlerine yaklaştırır, bağlar kurulur ve çatışmada 

fedakârlık yapmayı mümkün kılan ortamlar yaratır. En küçükten, en büyüğe takım olmak uğraşı bilinçli-

bilinçsiz verilir. Takım olma bilincindeki birliğin teçhizatı, silahı, mühimmatı, destek silahları, destek 

unsurları, liderleri ve komutanı muharebe alanı için etkili bir birlik oluşturabilir. Yoksa her ülke hemen 

hemen aynı araç ve gerece sahiptir. Muharebe alanında farkı yaratacak olan etkili komuta altında iyi 

eğitilmiş ve donatılmış birliktir.  

 

İşte tam da bu nedenle, Suriye’de çatışan tarafların karşısına gerçekten etkili bir güç 

çıkamamaktadır. Piyadenin önemine ve hassasiyetine vakıf olan müdahale kuvvetleri, bölgedeki silahlı 

gücün inanmış veya parayla satın alınmış olsa da birbirlerine duygusal bağının kuvvetini ve çaresizliğini 

bilmektedir. Devlet olmayan, fakat devlet olduğu iddiasındaki güçlerin çatışan unsurları, ölümü ödül olarak 

görmekte, gerektiği yerde harp ve çatışma kuralları dışına çıkmakta ve dehşet yaratmaktadır. Altyapısı 

tamamen çökmüş bir coğrafyada, her gün biraz daha ağırlaşan yetersiz lojistik destekle çatışmaya devam 

etmektedirler. Kendilerince oluşturdukları ödül ve ceza sistemiyle ganimet toplayıp bölüşmekte ve 

kendilerini motive etmektedirler. Elektronik muhabere araçlarının bir bölümünü kullanamamalarına, zırhlı 

manevra gücüne sahip olmamalarına rağmen oldukça âdem-i merkezî komuta yapısıyla faaliyetlerini bir 

şekilde sürdürmektedirler. Lojistik kabiliyetleri dibe vurmadan, karşılarına bölgedeki diğer, devlet olmayan 

unsurun askerî birlikleri dışında bir piyade unsuru çıkabilecekmiş gibi görünmemektedir.  

 

Sonuç olarak, Roma lejyonları, İskender’in falanksları, Napolyon’un ve Germenlerin piyadeleri ne 

kadar önemliyse, günümüz piyadeleri en az onlar kadar önemlidir. Teknolojide ulaşılan seviye ve askerî 

kullanım ne seviyeye gelirse gelsin, bu önem hiçbir şekilde azalmayacaktır. Her çeşit silah ve mühimmatı 

para ile bir şekilde almak mümkündür. Ancak piyade görevleri yapacak askeri bulmak, satın almak ve 

kullanmak Suriye harekât alanındaki örneklerinde görüldüğü gibi problemlidir. Piyade görevi yapacak 

birlikler uzun yıllar içinde, büyük bir özveri ile yetiştirilebilir. Dosta güven, düşmana korku salan askere 

sahip olmak sadece para harcamakla mümkün değildir. İstenen kalitede komuta yapısının oluşması bir 

kültür işidir ve dünden bugüne olmaz. TSK’nın her seviyedeki komuta yapısına bakıldığında, çok kısa bir 

süre içinde mecburi hizmetin kısalması nedeniyle hava gücünde, çok anlamsız davalar yüzünden deniz 

gücünde büyük kazanımlarını kaybettiği görülebilmektedir. Üstelik gözü ve kulağı konumundaki birlikleri 
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de ülkemizin başka kurumlarına devrettiği için, istihbarî gücü de oldukça darbe yemiş, tabiri caizse yolunu 

bulmak için başkasının tutacağı ışığa ve söyleyeceği kelimelere muhtaç duruma düşmüştür. Kara gücü 

ise, şu anda birden harlanan topyekûn kalkışma provasında yangın söndürücü görevi yapmaktadır. Bu iş 

için eğitilmemiş olan bu birliklerin sıralı komutanları, uluslararası camiadan gelebilecek baskılar 

neticesinde -siyasi iradenin tam desteğine sahip olamazsa- yine zayiatlar verebilecektir. Bölgesel çok 

büyük çalkantıların içine düşmüşken, deniz ve hava gücünde kayıpları olan ülkemiz, kara gücünde de 

herhangi bir kaybı göze almamalıdır. Dünya sahnesinde beliren her yeni çatışma alanı, bu gerçeği 

yüzümüze tekrar tekrar çarpmaktadır. Ülkemizde askerlik yükümlülüğünü yerine getiren her iki kişiden 

birisi, bu görevi piyade çatısı altında yapar. Askerlik sırasındaki her türlü eğitimin isabetliliği, bu bireylerin 

bir şekilde ülkeye faydalı konuma gelmelerine aracılık yapar. Son söz, piyade sadece asker değildir ve 

ülkenin geleceği de ona emanettir.  

 


